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এি দে আৰ ুস্বচ্ছ ভাৰৱ ক্ষচৌহদ ভাডা শনয়ন্ত্ৰণ িৰাৰ ব্াৰব্ ভাডা িতৃ্ত পে স্থাপন িৰা আৰ ুদ্ৰুত্ শব্ব্াদ 
শনষ্পশত্তৰ ব্াৰব্ শব্চাৰ প্ৰণাৈী স্থাপন িশৰ মাশৈি আৰ ুভাডাত্ীয়াৰ শহত্ৰ ভাৰসাময ৰখা আৰ ুআপীৈ 
ৰখাৰ ব্াৰব্ ভাডা আদাৈত্ আৰ ুভাডা শিশব্উৰনৈ স্থাপন িৰা আৰ ুত্াৰ সসৰত্ সম্পশিত ত্ ব্া ত্াৰ সসৰত্ 
সম্পশিত ত্ ব্া ত্াৰ সসৰত্ সম্পশিত ত্ শব্ষয়ৰ ব্াৰব্ এি অশধশনয়ম। 

আনহাৰত্ ভাৰৰত্ 2022 চনত্ স্বাধীনত্াৰ সত্তৰত্ম ব্ছৰ উদ াপন িৰৰ আৰ ুক্ষত্শত্য়ালৈ চৰিাৰৰ 
সিৰৈাৰৰ ব্াৰব্ গৃ্হ প্ৰদান িশৰব্লৈ প্ৰশত্শ্ৰুশত্ব্দ্ধ; 

আৰ ুআনহাৰত্ মজ্তু্ থ্িা ভাডা শনয়ন্ত্ৰণ আইনৰব্াৰৰ ভাডা গৃ্হ খণ্ডৰ শব্িাি সীশমত্ িশৰ আৰছ আৰ ু
আচশনৰব্াৰ খাৈী থ্িা স্থানৰব্াৰৰ ভাডা ক্ষৈাৱাত্ শনৰৎুসাশহত্ িশৰ আৰছ; 

আৰ ুভূশমমাশৈি আৰ ুভাডাত্ীয়াৰ শহত্ৰ ভাৰসাময ৰখা আৰ ুপ্ৰব্ৰজ্নিাৰী, আনষু্ঠাশনি আৰ ুঅনানষু্ঠাশনি 
খণ্ডৰ িমমী, ব্শৃত্তধাৰী, শিোথ্মী আৰ ুচহৰীয়া দশৰদ্ৰসিৈৰ সসৰত্ সমাজ্ৰ শব্শভন্ন ক্ষেণীলৈ অন্তভুত ি আৰ ু
ব্হনেম পশৰৰৱি ৰো িৰাৰ ব্াৰব্ অনিুাসন আৰ ুিা তিৰী ভাৰৱ ভাডা ব্শৃদ্ধ িৰাৰ ব্াক্ষব্ এি দায়ব্দ্ধ 
আৰ ুস্বচ্ছ পশৰৰৱি সৃশি িৰা; 

আৰ ুআৱাশসি আৰ ুঅনা-আৱাশসি পশৰসৰৰ ব্াৰব্ শনয়মৰব্াৰ অশধসূচীত্ িৰা আৰ ুব্যশিগ্ত্ ইউশনট, 

ডৰৰমটৰী, ক্ষহাৰিৈ, সহ-ব্াসস্থান, সহ-গৃ্হ, পশৰৰিাধ অশত্শথ্ আৰ ুিমতচাৰী গৃ্হৰ দৰৰ ভাডা গৃ্হৰ শব্শভন্ন 
শব্িল্প শব্িশিত্ িশৰ সন্তুশৈত্ ভাডা গৃ্হৰ শব্িািৰ ব্াৰব্ নীশত্ৰব্াৰ শব্িশিত্ িৰা আৰ ুসিৰৈাৰৰ ব্াৰব্ 
গৃ্হশনশিত্ িৰাৰ ব্াৰব্ শব্শভন্ন অংিীদাৰীসিৈৰ ভূশমিা ৰখা; 

ইয়াৰ ব্াৰব্ (ৰাজ্য/ৰাজ্য আইনপ্ৰণয়) দ্বাৰা প্ৰণয়ন িৰা হওি শনম্নশৈশখত্ ধৰণৰ ভাৰত্ গ্ণৰাজ্য: 

 

অধযায় ১ 

প্ৰাৰম্ভিক 

 

1. (1) এই আইনি (ৰাজ্য/ৰাজ্য/উত্তৰাশধিাৰীৰ নাম) ক্ষটংশচ অশধশনয়ম, (ৰাজ্য/ৰাজ্য/উত্তৰাশধিাৰীৰ 
নাম) 2019 ব্শুৈ ক্ষিাৱা হ'ব্ পাৰৰ।                                               

চম ুশিৰৰানাম, ব্যাশি 
আৰ ুআৰম্ভৰহাৱা। 

(2) ই সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাশৰত্ হ'ব্ (ৰাজ্য/ৰাজ্য/ৰাজ্য ত্ নাম): 

(3) ই এৰন ত্াশৰখত্ ব্ৈব্ৎ হ'ব্ শ  ত্াশৰখত্ ৰাজ্য/ৰিন্দ্ৰীয় চৰিাৰৰ, আনষু্ঠাশনি ক্ষগ্ৰজ্টত্ 
অশধসূচনাৰ দ্বাৰা শন ুি িশৰব্ পাৰৰ আৰ ু আইনখনৰ শব্শভন্ন শব্ধানৰ ব্াৰব্ শব্শভন্ন ত্াশৰখ 
শন ুশি শদব্ পাশৰ। 

    2. এই আইনত্,  শদৰহ পশৰৰপ্ৰশেত্ত্ অনযথ্া প্ৰৰয়াজ্ন নহয়, -                                             সংজ্ঞাসমহূ। 

 

ি) "চুশি" ব্া "ভাডাত্ীয়া চুশি" মাৰন এই আইনৰ অধীনত্ প্ৰৰয়াজ্ন অনসুশৰ ভূশমমাশৈি আৰ ু
ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা িৰা শৈশখত্ চুশি; 



খ) ভূশমমাশৈি ব্শুৈৰৈ জ্শমদাৰ ব্া ক্ষৈছৰ ব্শুৈ ক্ষিাৱা হওি ব্া আন ক্ষিাৰনা নাৰমৰৰ হওি, মাৰন 
ক্ষসই সময়ৰ ব্াৰব্ ৈাভ থ্িা, ব্া ৈাভ অশধিাৰ থ্িা ব্যশি, শ ৰিাৰনা প্ৰাচীৰৰ ভাডা,  শদ প্ৰাচীৰৰটা 
ভাডাত্ীয়া ি'ব্লৈ শদয়া হয়, আৰ ুক্ষত্ওাঁৰ উত্তৰাশধিাৰী-শহত্অন্তভুত ি িশৰব্: 

 শদৰহ  ক্ষিাৰনা ব্যশি এজ্ৰন ক্ষিাৰনা ক্ষচৌহদৰ ব্াৰব্ ভাডা ৈাভ িশৰ আৰছ ব্া এৰন ভাডা ৈাভ িৰাৰ 
অশধিাৰ আৰছ, ত্াৰ ব্াৰব্, ব্া ইয়াৰ ব্াৰব্, আন ক্ষিাৰনা ব্যশি শ  ক্ষিাৰনা চুশিত্ প্ৰৰৱি িশৰব্ 
ক্ষনাৱাৰৰ (ৰ ৰন ক্ষগ্ৌণ, অিব্দ মন থ্িা ব্যশি ইত্যাশদ), ক্ষত্ৰনহ'ক্ষৈ, এই আইনৰ উৰেিযৰ ব্াৰব্ এই 
প্ৰাশধিাৰী, অশভভাৱি ব্া প্ৰািিত্ত া ও ভূশমমাশৈি হ'ব্। 

গ্) স্থানীয় িতৃ্ত পেৰ অথ্ত সহৰছ গ্াওাঁ পঞ্চায়ত্ ব্া পঞ্চায়ত্ ব্া শজ্ৈা পশৰষদ ব্া ক্ষপৌৰ শনগ্ম ব্া 
ক্ষপৌৰ সভা ব্া নগ্ৰ পঞ্চায়ত্ ব্া পশৰিল্পনা/উন্নয়ন িতৃ্ত পে, শ ৰিাৰনা নাৰহ। 

৪১, ২00৬চন   ব্া ক্ষিন্টনৰমন্ট আইন, 2006-ৰ অধীনত্ ক্ষিন্টনৰমন্ট ক্ষব্াডত  ব্া শ ৰিাৰনা আইনৰ অধীনত্ গ্ঠন িৰা 
শ ৰিাৰনা গ্াওাঁ ব্া চহৰ ব্া চহৰত্ স্থানীয় িতৃ্ত পে শহচাৰপ িাম িৰাৰ অশধিাৰী এৰন আন িৰীৰ; 

ৰ) "শব্িৈাঙ্গ ব্যশি" ইয়াৰ ব্াৰব্ আৱণ্টন িৰা এৰিই অথ্ত আৰছ শব্িৈাঙ্গ ব্যশি (সমান সুৰ াগ্, 

অশধিাৰৰ সুৰো আৰ ু ১ ,১৯৯৬ সম্পূণত অংিগ্ৰহণ) অশধশনয়ম, ১৯৯৫-ৰ ১; 

       ঙ) “ক্ষচৌহদ” মাৰন সহৰছ ক্ষিাৰনা ভৱনৰ শ ৰিাৰনা ভৱন ব্া অংি শ  সহৰছ, ব্া হ'ব্ শব্চৰা সহৰছ,           

ঔৰদযাশগ্ি ব্যৱহাৰৰ ব্াশহৰৰ ব্াসস্থান ব্া ব্াশণশজ্যি ব্া সিশেি ব্যৱহাৰৰ উৰেৰিয পৃথ্ৰি পৃথ্ৰি শদব্ 
শদয়ি আৰ ুইয়াত্ অন্তভুত ি থ্াৰি- 

        i) এৰন ভৱন ব্া ভৱনৰ অংিৰ সসৰত্ সম্পশিত ত্ ব্াশগ্ছা, ক্ষগ্ৰৰজ্ ব্া ব্ধ ক পাশিত ং স্থান, গ্ৰাউণ্ড আৰ ু      

ব্শহৰতৰ,  শদ থ্াৰি, 

ii) এৰন ভৱন ব্া অট্টাশৈিাৰ অংিৰ ব্াৰব্ শ ৰিাৰনা শিটিং, শিন্তু ক্ষহাৰটৈ, ৈ'শজ্ং হাউচ, ধমতিাৈা 
ব্া অনয আশদ অন্তভুত ি নিৰৰ; 

       চ) "সম্পশত্ত ক্ষমৰনজ্াৰ" মাৰন সহৰছ এজ্ন ব্যশি ব্া ক্ষিাম্পানী শ  ভূশম মাশৈিৰ দ্বাৰা ক্ষচৌহদ   

ব্যৱস্থাপনা   িশৰব্লৈ িতৃ্ত ত্বপ্ৰাি আৰ ু শ  ভাডাত্ীয়াৰ সসৰত্ ক্ষৈনৰদনত্ ভূশমমাশৈিি প্ৰশত্শনশধত্ব 
িৰৰ; 

ছ) "ভাডা িতৃ্ত পে"ৰ অথ্ত সহৰছ ধাৰা 29-ৰ অধীনত্ শন ুি এজ্ন শব্ষয়া; 

জ্) "ভাডা আদাৈত্" মাৰন ধাৰা 32-ৰ অধীনত্ গ্ঠন িৰা ভাডা আদাৈত্; 

ঝ) শ ৰিাৰনা পশৰসৰৰ সম্পিত ত্ "পশৰৰিাধৰ াগ্য ভাডা" মাৰন শনম্নশৈশখত্ ধৰি ভাডা ধাৰা 8; 

ঞ) "ভাডা নযায়াশধিৰণ" মাৰন ধাৰা 33-ৰ অধীনত্ গ্ঠন িৰা ভাডা নযায়াশধিৰণ; (k) "অনসুূচী" মাৰন 
এই আইনৰ সসৰত্ সংিান্ত অনসুূচী; 

ট) "ধাৰা আইন চুশি"ৰ অথ্ত সহৰছ ভাডাত্ীয়াসিৰৈ 'ভাডাত্ীয়া'ৰ দ্বাৰা অনশুষ্ঠত্ িৰা পশৰসৰৰ সম্পূণত 
ব্া অংি ি'ত্ ক্ষত্ওাঁৰ অশধিাৰ স্থানান্তৰ িৰৰ ব্া আৱণ্টন িৰৰ।ভূশমমাশৈিৰ আগ্ৰত্ শৈশখত্ 
সন্মশত্ৰ শপছত্ ধাৰা আইন চুশি ব্া ত্াৰ শ ৰিাৰনা অংি। 

      ঠ) "ভাডাত্ীয়া" ব্া 'ক্ষৈশচ'ৰ অথ্ত সহৰছ এৰন এজ্ন ব্যশি  াৰ দ্বাৰা ব্া  াৰ এিাউণ্টত্ ব্া  াৰ পেত্ 
ক্ষিাৰনা ক্ষচৌহদৰ ভাডা আৰছ, ব্া, শিন্তু চুশি ব্জু্াৰ ব্াৰব্, শ ৰিাৰনা ক্ষচৌহদৰ ব্াৰব্ পশৰৰিাধ িৰা হ'ব্ 
আৰ ুইয়াত্ উপ-ভাডাত্ীয়া শহচাৰপ ক্ষচৌহদত্ দখৈ িশৰ থ্িা শ ৰিাৰনা ব্যশি আৰ ুৈগ্ৰত্, এই আইন 
আৰম্ভ ক্ষহাৱাৰ আগ্ৰত্ ব্া শপছত্ ক্ষত্ওাঁৰ ভাডাৰ সমাশিৰ শপছত্ দখৈ িৰা শ ৰিাৰনা ব্যশি অন্তভুত ি 



থ্াৰি; শিন্তু এৰন ক্ষিাৰনা ব্যশি অন্তভুত ি নিশৰব্  াৰ শব্ৰৰুদ্ধ ক্ষব্চা-শিনাৰ ব্াৰব্ ক্ষিাৰনা আৰদি িৰা 
সহৰছ; 

    3. এই আইনৰ এৰিা প্ৰৰ াজ্য নহ'ব্ শিন্তু শিছুমান পশৰসৰৰ ব্াৰব্ প্ৰৰ াজ্য হ'ব্। 

ি) ক্ষিন্দ্ৰীয় ব্া ৰাজ্য ব্া ক্ষিন্দ্ৰীয় িাশসত্ অঞ্চৈ চৰিাৰ ব্া স্থানীয় িতৃ্ত পে ব্া চৰিাৰী উৰদযাগ্ ব্া 
উৰদযাগ্ ব্া শব্শধব্দ্ধ সংস্থা ব্া ক্ষিন্টনৰমন্ট ক্ষব্াডত ৰ মাশৈিানাধীন ব্া প্ৰৱজ্ন িৰা শ ৰিাৰনা ক্ষচৌহদ; 

(খ) ক্ষসৱা চুশিৰ অংি শহচাৰপ ইয়াৰ িমতচাৰীসিৈি ভাডাত্ শদয়া ক্ষিাম্পানী, শব্শ্বশব্দযাৈয় ব্া সংগ্ঠনৰ 
মাশৈিানাধীন ক্ষচৌহদ; 

গ্) ধাশমতি প্ৰশত্ষ্ঠানৰ মাশৈিাধীন শ ৰিাৰনা ক্ষচৌহদ(ৰব্াৰ) অশধসূচনাৰ দ্বাৰা শনধতাৰণ িশৰব্ পাশৰ; 

(d) ৰাজ্যৰ ৰাজ্হুৱা শব্শ্বাস আইনৰ অধীনত্ পঞ্জীভুি শ ৰিাৰনা শব্শ্বাসৰ মাশৈিানাধীন শ ৰিাৰনা প্ৰান্ত; 

(ি) ৱািি আইনৰ অধীনত্ পঞ্জীভুি ৱািিৰ মাশৈিানাধীন শ ৰিাৰনা প্ৰান্ত, 

১৯৯৫ ১৯৯৫ চনৰ ৪৩; 

(চ) আন শ ৰিাৰনা ভৱন আৰ/ুব্া ভৱনৰ ক্ষেণী(ৰব্াৰ) অশধসূচনাৰ ক্ষ াৰগ্ৰৰ জ্নশহত্ৰ ব্াৰব্ শব্ৰিষভাৰৱ 
অব্যাহশত্ শদয়া সহৰছ: 

 শদৰহ ধাৰা (ি) ওপৰত্ উৰেখ িৰা শ ৰিাৰনা ক্ষেণীৰ অধীনত্ থ্িা ক্ষচৌহদৰব্াৰ মাশৈৰি ইচ্ছা িৰৰ ক্ষ  
ক্ষত্ওাঁৰৈািৰ দ্বাৰা িৰা ভাডাৰ চুশিখন এই আইনৰ শব্ধানৰ অধীনত্ শনয়ন্ত্ৰণ িৰা হ'ব্, স্বত্বাশধিাৰীৰয় এই 
আইনৰ ধাৰা 4-ৰ অধীনত্ এৰন িশৰব্লৈ ভাডা িতৃ্ত পেি জ্নাব্ পাৰৰ। 

                                                                        অধযায় 2 

                               ধাৰা আইন 

4. (1) এই আইন ব্া আন ক্ষিাৰনা আইনত্ অন্তভুত ি ক্ষিাৰনা ব্স্তুৰ সব্তস্বত্ব ৰখাৰ ব্াৰব্, ক্ষিাৰনা ব্যশি ধাৰা 

আইন আৰম্ভ ক্ষহাৱাৰ শপছত্ ক্ষিাৰনা ব্যশি ক্ষয় নিশৰব্ এই আইন, শ ৰিাৰনা ক্ষচৌহদত্ চুশিৰ ব্াশহৰৰ ভাডা 
ৈওাঁি ব্া নৈওাঁি ,  াি ভূশমমাশৈৰি ভাডা িতৃ্ত পেি অৱগ্ত্ িশৰব্ আৰ ুভাডাত্ীয়া, প্ৰথ্ম অনসুূচীত্ 
শনধতাশৰত্ প্ৰপত্ৰত্, এটাৰ শভত্ৰত্। চুশিৰ ত্াশৰখৰ পৰা দমুাহৰ মযাদ। 

(2)  'ত্ ভূশমমাশৈি আৰ ুভাডাত্ীয়াই শ মান হ'ব্ পাৰৰ উপ-িাখাৰ (1) অধীনত্ ভাডাত্ীয়া চুশিৰ 
প্ৰশত্শৈশপ  ুটীয়াভাৰৱ উপস্থাপন িৰাত্ শব্িৈ হয়, এৰন ভূশমমাশৈি আৰ ুভাডাত্ীয়াই এৰন শব্ষৰয় পৃথ্ৰি 
শব্ৱৰণ ক্ষব্াৰ পৃথ্ৰি িাইৈ িশৰব্। 

উপ-শাখাত নিৰ্ ধানিত ম্যাদ উকনি য াৱা তানিখি পিা এক ম্াহি নভতিত  ধাৰা চুশি। 

(3) উপ-শাখাত (1) প্ৰত্তযক চুক্তি এত্িদত্ি আৰু নিৰ্ ধািণ কনিব পিা এত্ি ম্যাদত হ'ব। ভাডা কতত ধপক্ষই ভাডা 

কতত ধপক্ষ স্থাপি কিাি নতনি ম্াহি নভতিত িনিপত্ৰ দানখি কনিবলি স্থািীয় স্থািীয় বা িাজ্য ভাষাত নিক্তজ্ত্েি ম্ঞ্চ 

স্থাপি কনিব। 

(4) ভাডাি চুক্তিি নবষত্য় এত্ি তিয প্ৰাপ্ত কিাি নপছত ভাডা কতত ধপক্ষই পক্ষত্বািক এক িািকিণ িম্বি প্ৰদাি 

কনিব আৰু নিৰ্ ধানিত িনিপত্ৰি সৈত্ত ভাডাতীয়া চুক্তি প্ৰাপ্ত কিাি তানিখি ৈাত নদিি নভতিত স্থািীয় স্থািীয় বা 

িাজ্য ভাষাত বাৰ্যতাম্ূিকভাত্ৱ ইয়াি যৱবছাইেত ভাডাি চুক্তিি নবৱিণ আপি'ি কনিব। 

(5) উপ-শাখা (1) অিুৈনি প্ৰদাি কিা তিযত্বাি কত্েনি আৰু তাি সৈত্ত ৈম্পনকধত নবষয়ি সৈত্ত ৈম্পনকধত তিযি 

প্ৰম্াণ নহচাত্প যিাৱা হ'ব আৰু যকাত্িা তিযি নববতনত িিকাত চুক্তিখি যকাত্িা আদািতত তিযি প্ৰম্াণ নহচাত্প 

প্ৰাপ্ত কিা িহ'ব। 



5. (1) এই আইি আিম্ভ যহাৱাি নপছত প্ৰনবষ্ট কিা ৈকত্িা ভাডাতীয়া ভূনম্ ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি ম্াজ্ত ৈন্মত 

যহাৱা আৰু ভাডাতীয়া চুক্তিত নিৰ্ ধানিত অিুৈনি এক ম্যাদ হ'ব। 

(2) ভাডাতীয়াি িৱীকিণ বা ৈম্প্ৰৈািণি বাত্ব ভাডাতীয়াি িৱীকিণ বা ৈম্প্ৰৈািণি বাত্ব ভাডাতীয়াি ওচিলি  াব 

পাত্ি, ভাডাতীয়া ম্যাদ যশষ যহাৱাি আগত্ত আৰু  নদ ভূনম্ম্ানিকি সৈত্ত ৈন্মত হয়, পািস্পনিক ৈন্মত চতধাৱিী 

আৰু নিয়ম্াৱিীি ওপিত ভূনম্ম্ানিকি সৈত্ত এক িতুি ভাডাতীয়া চুক্তি কনিব পাত্ি। 

(৩)  নদ এক নিনদধষ্ট ম্যাদি পাছত ভাডাতীয়া এো যশষ হয় আৰু িৱীকিণ কিা যহাৱা িাই আৰু এত্ি ভাডাি যশষত 

ভাডাতীয়াই ভাডা ঘি খািী কিা যহাৱা িাই  , যতত্ে ভাডাতীয়াই ম্যাদ উকনি য াৱা ভাডাি চুক্তিি দত্ি এত্ক 

চতধাৱিী আৰু চতধাৱিীি ওপিত ম্াহ-ম্াত্হ িৱীকিণ কিা বুনি নবত্বচিা কিা হ'ব, ৈব ধানৰ্ক ছয় ম্াহি বাত্ব। : 

 নদত্হ য  ছয় ম্াহি এই ৈম্প্ৰৈানিত ম্যাদ উকনি য াৱাি নপছত, ভাডাতীয়া জ্ি নিফল্টত ভাডাতীয়া হ'ব আৰু 

এই আইিি ৰ্ািা 22-ত নদয়া অিুৈনি ভাডা পনিত্শাৰ্ কনিবলি দায়বদ্ধ হ'ব। 

 

6. ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি ম্াজ্ত কিা চুক্তিি চতধাৱিী, ভূনম্ম্ানিক বা ভাডাতীয়াি ম্ততুযহ'যি যতওঁত্িাকি 

উত্তিানৰ্কািীি বাত্ব বাৰ্যতাম্ূিক হ'ব আৰু এত্ি যক্ষত্ৰত, যতওঁত্িাকি উত্তিানৰ্কািীৈকত্ি ভাডাি বাকী ৈম্য়ি 

বাত্ব ভাডাতীয়া চুক্তিত ৈন্মত যহাৱা ৈম্াি অনৰ্কাি আৰু দায়বদ্ধতা িানকব।  

 

7. (1) এই আইি আিম্ভ যহাৱাি নপছত, ভূনম্ম্ানিকি নিনখত ভাত্ৱ আগত্ত ৈন্মনত অনবহত্ি যকাত্িা ভাডাতীয়া 

িহ'ব: 

(ক) যতওঁি দ্বািা ভাডাতীয়া নহচাত্প ৰ্নি িখা পনিৈিি ৈম্পূণ ধ বা অংশ চাবত্িে;  

 

 

 

 

 

 

(ব) যতওঁি অনৰ্কািত্বাি ৰ্ািা চুক্তি বা তাি ন ত্কাত্িা অংশত স্থািােি বা আৱেি কিা। 

(2)  'ত ওপিি উপ-শাখা (1) অিুৈনি ভূনম্ম্ানিকি ৈন্মনতি ওপিত যচৌহদত্ো উপ-প্ৰপত্ৰ আত্ছ, ভাডাতীয়াই 

ভূনম্ম্ানিকক যতওঁি দ্বািা পনিত্শাৰ্ কিা ভাডা আৰু ৈুিক্ষা, উপ-ভাডাি আিম্ভকিাি তানিখ বা ৈম্ানপ্তি তানিখ, 

এত্ি আিম্ভবা ৈম্ানপ্তি এক ম্াহি নভতিত উপ-ভাডাতীয়া বা উপ-যিনছি ৈম্পূণ ধ নবৱিণ জ্িাব। 

 

             তৃতীয় অধযায় 
ভাডা 

8. এো পনিৈিি ৈম্পকধত পনিত্শাৰ্ কনিব িগা ভাডা হ'ব, ভাডাি চুক্তিি চতধাৱিী অিুৈনি ভূনম্ম্ানিক আৰু 

ভাডাঘিত ৈন্মত ভাডা। 

 

.9.  (1) ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি ম্াজ্ত ভাডাি পুিিীক্ষণ ভাডাচুক্তিত নিৰ্ ধািণ কিা চতধাৱিী অিুৈনি হ'ব। 

ৰ্ািা 

চুক্তিি 

ম্যাদ 

ম্ততুযি 

যক্ষত্ৰত 

উত্তিানৰ্কািী

ি অনৰ্কাি 

আৰু কতধবয 

 
ম্ততুযি 

যক্ষত্ৰত 

উত্তিানৰ্

কািীি 

অনৰ্কাি 

আৰু 

কতধবয 

 

পনিত্শাৰ্ 

য াগয 

ভাডা। 

 
ভাডাি 

পুিিীক্ষ

ণ  

 



(2) চুক্তিত ৈন্মত অিুৈনি ৈংিক্ষণ কিক, ভূনম্ম্ানিত্ক ৈংত্শানৰ্ত ভাডা নদয়া যহাৱাি নতনি ম্াহ আগত্ত 

নিনখতভাত্ৱ জ্ািিী নদব। 

(৩)  নদ ওপিি ৰ্ািা 9-ি উপ-শাখাি (2) অৰ্ীিত এক উত্েত্শয ভাডা বতক্তদ্ধি জ্ািিী নদয়া সহত্ছ,  নদ ভাডাতীয়াই 

ভূনম্ম্ানিকক ভাডাি ৈম্ানপ্তি জ্ািিী নদয়াত বযি ধ হয়, যতত্িহ'যি ভাডাঘিত ভূনম্ম্ানিত্ক ন ত্কাত্িা ভাডা বতক্তদ্ধি 

প্ৰস্তাৱ কিা সহত্ছ যৈত্য়ত্হ গ্ৰহণ কিা বুনি ৰ্া ধ কিা হ'ব। 

(4)  নদ এক নিনদধষ্ট ম্যাদি বাত্ব যচৌহদত্ো চুক্তি কিা সহত্ছ, ভাডাি ম্যাদি মু্দ্ৰাি ৈম্য়ত ভাডা বতক্তদ্ধ কিা িহ'ব 

পাত্ি  নদত্হ বতক্তদ্ধি পনিম্াণ বা বতক্তদ্ধি পদ্ধনত ভাডা চুক্তিত স্পষ্টভাত্ৱ নিৰ্ ধািণ কিা িহয়। 

(5) যকাত্িা ভাডাতীয়াই ভূনম্ম্ানিত্ক ভাডাতীয়াক আদায় কিা ভাডা (বা ৈম্ািুপানতক ভাডা) তলক অনৰ্ক ভাডাি 

বাত্ব প্ৰতযক্ষ বা পত্িাক্ষভাত্ৱ পনিত্শাৰ্ িকনিব। 

(৬)  'ত ভূনম্ম্ানিত্ক ভাডাি কাম্ আিম্ভ যহাৱাি নপছত আৰু ভাডাঘিত চুক্তি কিাি নপছত ভাডাঘিত দখি কিা 

যচৌহদত উন্ননত, য াগ বা গঠিগত পনিৱতধিি বাত্ব বযয় কনিত্ছ,  'ত ৰ্ািা 15-ি অৰ্ীিত কনিব িগা যম্িাম্নত 

অেভুধি িহয়, ভূনম্ম্ানিত্ক ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাি ম্াজ্ত ৈন্মত পনিম্াণি দ্বািা যচৌহদি ভাডা বতক্তদ্ধ কনিব 

পাত্ি। কাম্ আিম্ভ যহাৱাি আগত্ত আৰু ভাডাত এত্ি বতক্তদ্ধ কাম্ ৈম্পূণ ধ যহাৱাি এক ম্াহি পিা কা ধকিী হ'ব। 

 

 

10. ভূনম্ম্ানিক বা ভাডাতীয়াি দ্বািা আত্ৱদকি ওপিত িকা ভাডা কতত ধপক্ষই, ন ম্াি হ'ব পাত্ি, ভাডাতীয়াি দ্বািা 

পনিত্শাৰ্ কিা ভাডা আৰু অিযািয ম্াচুি ঠঠক কনিব আৰু িগত্ত নিয়ম্ি অৰ্ীিত নিৰ্ ধানিত অিুৈনি ৈংত্শানৰ্ত 

ভাডা পনিত্শাৰ্ কিা তানিখ নিৰ্ ধািণ কনিব। 

 

 

 

11. (1) ভাডাতীত্য় আগতীয়ালক পনিত্শাৰ্ কনিব িগা ৈুিক্ষা জ্ম্া চুক্তিি দ্বািা নিৰ্ ধািণ কিা হ'ব আৰু আৱানৈক 

ৈম্পনত্তি যক্ষত্ৰত ৈব ধানৰ্ক দুম্াহি ভাডা আৰু অিা-আৱানৈক ৈম্পনত্তি যক্ষত্ৰত নিম্নতম্ এক ম্াহি ভাডা িখা 

হ'ব। 

(২) ভাডাতীয়াি ন ত্কাত্িা দায়বদ্ধতা  থ্াথ্তৰত্ কতধি কিাি নপছত, পনিৈিি খািী দখি যিাৱাি ৈম্য়ত নিিাপত্তা 

জ্ম্া ভাডাতীয়াক ঘূিাই নদয়া হ'ব। 

 

    

             চম ুঅধযায় IV 

   ভূমমমামিক আৰু ভাডাতীয়াৰ দায়বদ্ধতা 

 

 

12. ভাডাতীয়া চুক্তি খি ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়া দুত্য়াো প্ৰনতনিনপি দ্বািা কা ধকিী কিাি নপছত; 

ভূনম্ম্ানিত্ক নিৰ্ ধানিত অিুৈনি ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়া দুত্য়াত্ি দ্বািা স্বাক্ষি কিা চুক্তিি পইে নদিি নভতিত 

ভাডাতীয়াক চুক্তিি এো মূ্ি স্বাক্ষনিত প্ৰনতনিনপ নদব িানগব। 

 

 

ভাডা 

ঠঠক বা 

ৈংত্শাৰ্

ি 

কনিবলি 

ভাডা 

কতত ধপক্ষ

। 

 
ৈুিক্ষা 

জ্ম্া 

 

প্ৰদাি 

কনিব িব 

িব পিা 

ম্ূি চুক্তি 

 

পনিত্শাৰ্ 

কিা 

ভাডাি 

বাত্ব 

প্ৰদাি 

কনিব 



13.  (1) প্ৰনতজ্ি ভাডাতীয়াই ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি ম্াজ্ত কা ধকিী কিা ভাডাতীয়া চুক্তিত ৈন্মত যহাৱা 

অিুৈনি নিৰ্ ধানিত ৈম্য়ি নভতিত পনিত্শাৰ্ কনিব। 

(2) ন জ্ি ভাডাতীয়াই যতওঁি ভূনম্ম্ানিকক এত্ি ভাডা বা আি ম্াচুিি বাত্ব পনিত্শাৰ্ বা অিযািয ম্াচুি পনিত্শাৰ্ 

কত্ি, যতওঁ ভূনম্ম্ানিক বা যতওঁি ৈম্পনত্ত যম্ত্িজ্ািি পিা িত্গ িত্গ প্ৰাপ্ত কিাি অনৰ্কািী হ'ব, ভূনম্ম্ানিক বা 

যতওঁি ৈম্পনত্ত যম্ত্িজ্াত্ি স্বাক্ষি কিা পনিম্াণি বাত্ব এক নিনখত িনচদ: 

 নদত্হ  ভাডাত্ীয়াই  ইত্িক্ট্ৰনিক ম্াৰ্যম্ি য াত্গত্ি ভূনম্ম্ানিকক ভাডা বা অিযািয ম্াচুি পনিত্শাৰ্ কনিত্ছ, যবঙ্কি 

স্বীকাি পনিত্শাৰ্ি প্ৰম্াণ নহচাত্প গণয কিা হ'ব। 

 

 

14. (1)  'ত ভূনম্ম্ানিত্ক পনিত্শাৰ্ কনিব িগা ভাডা আৰু অিযািয ম্াচুি স্বীকাি িকত্ি বা প্ৰানপ্ত নদবলি অস্বীকাি 

কত্ি, ভাডা আৰু অিযািয ম্াচুি যবাি িাক ম্ানি অিধাি বা নিয়ম্ি অৰ্ীিত এত্কিাত্হ দুম্াহি বাত্ব নিৰ্ ধানিত আি 

ন ত্কাত্িা পদ্ধনতি দ্বািা ভূনম্ম্ানিকলি যপ্ৰিণ কিা হ'ব, আৰু  নদ ভূনম্ম্ানিত্ক এই ৈম্য়ি নভতিত ভাডা আৰু 

অিযািয ম্াচুি গ্ৰহণ িকত্ি।  তাি নপছত ভাডাত্ে ইয়াক ভাডা কতত ধপক্ষি সৈত্ত জ্ম্া কনিব পাত্ি। 

(২) ভাডা জ্ম্া কিাি নপছত, ভাডা কতত ধপক্ষই যকছত্োি তদে কনিব আৰু যকছত্োি তিযি ওপিত আৰ্ানিত কনি 

অিধাি এো পাছ কনিব। 

(3) উপ-শাখাি (1) অৰ্ীিত জ্ম্া কিা ভাডা আৰু অিযািয ম্াচুি প্ৰতযাহাি, ভূনম্ম্ানিকি নবৰুত্দ্ধ িাম্ভনতধ বা 

ভাডাঘত্ি উত্েখ কিা আি যকাত্িা তিয নহচাত্প কাম্ িকনিব,  নদ ভূনম্ম্ানিত্ক ইয়াক ভাডাি পনিম্াণলি 

প্ৰতযাহাি কত্ি। 

 

 

15. (1) ইয়াি পনিৱত্তধ নিনখতভাত্ৱ যকাত্িা চুক্তি যহাৱা স্বত্েও, ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াৈকত্ি শব্ষয়ৰটা ভাি 

নস্থনতত িানখবলি বাৰ্য হ'ব নকয়ত্িা ই ৈাৰ্ািণ ক্ষয়-ক্ষনতি বানহত্ি, আৰু এই আইিি নদ্বতীয় অিুৈূচীত নিৰ্ ধানিত 

কিা অিুৈনি ৈংনিষ্ট যম্িাম্নত আৰু তোৱৰ্ািি বাত্ব দায়বদ্ধ হ'ব বা ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি ম্াজ্ত 

নিৰ্ ধানিত ভাডাতীয়া চুক্তিত উত্েখ কিা সহত্ছ। 

(2) ভাডাতীয়াৈকিি ম্াজ্ত বা ভূনম্ম্ানিকি সৈত্ত ভাগ বত্োৱািা কিা ৈচিাচি ৈুনবৰ্াি যক্ষত্ৰত ভাডাতীয়া আৰু 

ভূনম্ম্ানিকি ৈংনিষ্ট দানয়েত্বাি ভাডাতীয়া চুক্তিি চতধাৱিীি দ্বািা পনিচানিত হ'ব। 

(৩) ভাডাতীয়াই নিৰ্ ধানিত বা ৈন্মত যম্িাম্নত কনিবলি অস্বীকাি কনিত্ি ভূনম্ম্ানিত্ক যম্িাম্নত কনিব আৰু ৈুিক্ষা 

জ্ম্াি পিা পনিম্াণত্ো কতধি কনিব: 

 নদ নিৰ্ ধানিত যম্িাম্নতি বযয় ৈুিক্ষা জ্ম্াতলক অনৰ্ক হয়, ভাডাতীয়াজ্ত্ি ভূনম্ম্ানিকি দ্বািা ভাডাতীয়াক জ্ািিী 

জ্ািী কিাি পিা এম্াহি নভতিত ভূনম্ম্ানিকক পনিত্শাৰ্ কনিব িানগব। 

(4)  নদ ভূনম্ম্ানিত্ক নিৰ্ ধানিত যম্িাম্নত কনিবলি অস্বীকাি কত্ি, ভাডাতীয়াই কাম্ত্ো কনিব পাত্ি আৰু ইয়াক 

ম্যাদী ভাডাি পিা কতধি কনিব পাত্ি: 

 নদত্হ, যকাত্িা যক্ষত্ৰত্ত, যচৌহদ যম্িাম্নতি বাত্ব ম্ানহিী ভাডাি পিা ভাডাতীয়াি দ্বািা কতধি; ভাডাতীয়াি দ্বািা 

পনিত্শাৰ্ কিা ৈন্মত ম্ানহিী ভাডাি পঞ্চাশ শতাংশ অনতক্ৰম্ কনিব। 

(৫)  নদ যম্িাম্নতি অভাৱত যচৌহদত্ো জ্িহীি সহ পত্ি আৰু ভূনম্ম্ানিত্ক প্ৰত্য়াজ্িীয় যম্িাম্নত কনিবলি 

অস্বীকাি কনিত্ছ, ভাডাতীয়াি দ্বািা নিনখতভাত্ৱ যম্িাম্নত কনিবলি যকাৱাি নপছত, ভাডাতীয়াি যচৌহদখািী কিাি 

আৰু ভূনম্ম্ানিকক দখি যো ম্াঠেি ম্ানিকক প্ৰদাি কিাি অনৰ্কাি িানকব, ভূনম্ম্ানিকক নিনখতভাত্ৱ বা ভাডা 

কতত ধপক্ষি অিুম্নতলি। 

ভাডা 

কতত ধপক্ষ

ি সৈত্ত 

ভাডা 

জ্ম্া। 

 

ৈম্পনত্তি 

যম্িাম্নত 

আৰু 

তোৱৰ্াি

। 

 



16. ভাডাি ৈম্য়ত, ভাডাতীয়াই কনিব িানগব - 

(ক) ইচ্ছাকত তভাত্ৱ বা অৱত্হনিতভাত্ৱ পনিৈিি ক্ষনত িকিা বা এত্ি ক্ষনতি অিুম্নত নিনদব; 

(খ) ভূনম্ম্ানিকক ন ত্কাত্িা ক্ষনতি নবষত্য় জ্ত্িাৱা, ন ম্াি ৈম্ভৱ যৈািকাত্ি; 

(গ) পনিস্কাি আৰু প্ৰনতপািিি সৈত্ত যচৌহদ আৰু ইয়াি ৈম্িি  ত্ন িব আৰু ইয়াক ৰ্ািা আইি আিম্ভ যহাৱাি 

ৈম্য়ত ইয়াি নস্থনত আৰু জ্ীৱি  াপিি স্বাভানৱক ঘেিাি নবষত্য়  ুক্তিৈংগনতত্ি বাৈত্ াগয কনি িানখব। 

 

17. (1) এজ্ি ভূনম্ম্ানিক বা ৈম্পনত্ত যম্ত্িজ্াত্ি ইত্িক্ট্ৰনিক ম্াৰ্যম্ি য াত্গত্ি নিনখত জ্ািিী বা জ্ািিী অিুৈনি 

এো ক্ষচৌহদ প্ৰনবষ্ট কনিব পাত্ি 

নিম্ননিনখত পনিনস্থনতত প্ৰত্ৱশি ৈম্য়ি কত্ম্ও চক্তিশ ঘো আগত্ত ভাডাতীয়াক পনিত্বশি কিা: 

(ক) যম্িাম্নত বা প্ৰনতস্থাপি কিা বা যচৌহদত কাম্ কিা বা কিা; 

(নব) যচৌহদত্ো  ব্যৱহাৰ ক্ষ াগ্য অৱস্থাত আত্ছ যি িাই নিৰ্ ধািণ কিাি উত্েত্শয যচৌহদত্োি নিিীক্ষণ কিা; 

(গ) ৰ্ািা আইি চুক্তিত নিৰ্ ধানিত অিুৈনি প্ৰত্ৱশি বাত্ব আি ন ত্কাত্িা  ুক্তিৈঙ্গত উত্েশযি বাত্ব। 

(২) ইত্িক্ট্ৰনিক ম্াৰ্যম্ি য াত্গত্ি নিনখত জ্ািিী বা জ্ািিীখত্ি প্ৰত্ৱশি কািণ, নদি আৰু নদি আৰু নদি যো নদিি 

পিা 8 বজ্াি নভতিত নিনদধষ্ট কনিব। 

 

18.  নদ ভূনম্ম্ানিত্ক ৈম্পনত্তR যম্ত্িজ্াি এনিত্ম্ে কনিত্ছ, ভূনম্ম্ানিত্ক ভাডাতীয়াক নিম্ননিনখত তিয প্ৰদাি 

কনিব িানগব - 

(ক) ৈম্পনত্ত পনিচািকি িাম্; 

(নব) যতওঁ ভূনম্ম্ানিকি দ্বািা অিুত্ম্ানদত যহাৱা প্ৰম্াণ নক; 

(গ)  নদ ৈম্পনত্ত যম্ত্িজ্াি এো যকাম্পািী, যকাম্পািীি িাম্ আৰু ৈংনিষ্ট বযক্তিি সৈত্ত ন ত্বাি কত্েন্সী চুক্তি 

আনদৈম্পকধত য াগাত্ াগ কনিব পানি। 

 

 

19. ৈম্পনত্ত যম্ত্িজ্ািি তানিকাযবািত নিম্ননিনখতত্বাি অেভুধি িানকব পাত্ি - 

(ক) িনচদি নবপিীত্ত ভাডা ৈংগ্ৰহ; 

(খ) ভূনম্ম্ানিকি পক্ষত অতযাৱশযকীয় যম্িাম্নত কিা; 

(গ) ৈম্য়-ৈম্যয় যচৌহদত্ো নিিীক্ষণ; 

(d) ভাডাতীয়াক (i) যচৌহদি ৈঠঠক তোৱৰ্ািি বাত্ব জ্ািিী নদয়া, (2) ভাডা পনিত্শাৰ্ত পিম্; (iii) ভাডাি 

পুিিীক্ষণ; (iv) খািী যহাৱাি নপছত যচৌহদ দখি কিা; (v) ভাডাতীয়া িৱীকিণ; 

(ঘ) ভাডাতীয়াৈকিি ম্াজ্ত আৰু ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি ম্াজ্ত নববাদ ৈম্াৰ্ািত ৈহায়; 

(চ)ৰ্ািা আইি ৈম্পকীয় আি ন ত্কাত্িা নবষয়। 

 

যচৌহদি 

যচাৱানচতা 

কনিবলি 

ভাডাতীয়া। 

 

জ্ািিীৈহ 

প্ৰনবঠষ্ট। 

 

সবনশষ্ট 

বযৱস্থাপক

ি নবষত্য় 

তিয। 

 

ৈম্পনত্ত 

যম্ত্িজ্াি

ি ভূনম্কা 

আৰু 

দানয়ে। 

 



20. (1) যকাত্িা ভূনম্ম্ানিক বা ৈম্পনত্ত যম্ত্িজ্াি বা ভাডাতীয়াই নিত্জ্ বা যকাত্িা বযক্তিি য াত্গত্ি ভাডাতীয়া বা 

ভূনম্ম্ানিকি দখিত িকা স্থািত যকাত্িা অতযাৱশযকীয় য াগাি বা যৈৱা বন্ধ কনিব বা বন্ধ কনিব যিাৱানিব। 

(2) উপ-শাখাি (1) নবৰ্ািি খানতিত আৰু ভাডাঘিত বা ভূনম্ম্ানিকি পিা আত্বদি কিাি যক্ষত্ৰত, নবষয়ত্ো 

পিীক্ষা কিাি নপছত ভাডা কতত ধপক্ষই উপ-শাখাত উত্েখ কিা অিুৈন্ধািি তৎক্ষণাৎ বাকী িকা অতযাৱশযকীয় 

যৈৱাি য াগাি পুিৰুদ্ধািি নিত্দধশ নদয়া এক আভযেিীণ আত্দশ পাছ কনিব পাত্ি। 

(৩) ভাডা কতত ধপক্ষই ভূনম্ম্ানিক বা ভাডাঘিত কিা অশভৰ াগ্ৰ নবৰুত্দ্ধ অিুৈন্ধাি কনিব, য ত্িদত্ি হ'ব পাত্ি, 

আৰু এত্ি আত্বদি দানখিি এক ম্াহি নভতিত অিুৈন্ধাি ৈম্পূণ ধ কনিব। 

 

(4) অতযাৱশযকীয় য াগাি কো বা বন্ধ কিাি বাত্ব দায়বদ্ধ বযক্তিজ্িি বাত্ব ভাডা কতত ধপক্ষই নিত্দধশ নদব 

পাত্ি, ন ত্ো নবৰ্াি নদয়া হ'ব পাত্ি। 

(5)  নদ এনিত্কচিত্ো তুংক্তিবা উচগ ধহীিবা উচগীয়া সক নদয়া সহত্ছ যতত্িহত্ি ভাডা কতত ধপক্ষই 

ভূনম্ম্ানিক বা ভাডাতীয়াক জ্নিম্িা আদায় কনিব পাত্ি। 

বযাখযা- অতযাৱশযকীয় যৈৱাত্বািি নভতিত আত্ছ পািী, নবদুযৎ,পাইত্পত্ি িন্ধি যগছ  িখা, পিত িাইে, 

নিফ্ট  ৈংিক্ষণ, পানকধং, য াগাত্ াগ ৈংত্ াগ আৰু যচনিত্েিী যৈৱা ইতযানদ। 

অধযায় V 

ভূমমমামিকৰ দ্বাৰা চচৌহদ পুন্ৰ দখি কৰা 

21. (1) ভাডাতীয়া িখাি ৈম্য়ত ভাডাতীয়া কযতা এত্কা বিাব যিাৱানিব উপ-শাখাি (2) নবৰ্াি অিুৈনি 

চুক্তি। 

(২) ভাডা আদািতত, ইয়াক এত্িদত্ি কিা আত্বদি এোত হ'ব পাত্ি। নিৰ্ ধানিত, যচৌহদ দখি 

পুিৰুদ্ধািি বাত্ব অিধাি নদয়ক নিম্ননিনখত এক বা একানৰ্ক ভূনম্ত, য ত্ি: - 

(যচৌহদ পুিি দখি কিা ভূনম্ম্ানিক) 

(ক) ন  ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়া ভাডাি সৈত্ত ৈন্মত যহাৱাত বযি ধ সহত্ছ ৰ্ািা 8-ি অৰ্ীিত পনিত্শাৰ্ 

য াগয; 

(ব) ন  ভাডাতীয়াই পনিত্শাৰ্ কনিব িগীয়া ভাডাি বত্কয়া পনিত্শাৰ্ কিা িাই আৰু ৰ্ািা 13-ি উপ-

শাখাত নিৰ্ ধানিত অিুৈনি পনিত্শাৰ্ কনিব িগা অিযািয ম্াচুি দুম্াহ ব্া ন ম্াি হ'ব পাত্ি নবিনম্বত 

পনিত্শাৰ্ি বাত্ব ৈূত ৈহ ন ম্াি নিৰ্ ধািণ হ'ব পাত্ি, নিৰ্ ধানিত চুক্তিত নিৰ্ ধানিত হওক, এত্ি পনিম্াণি 

চানহদাি এক ম্াহি নভতিত ভূনম্ম্ানিত্ক যতওঁি ওপিত পনিত্শাৰ্ কিা ভাডা আৰু পনিত্শাৰ্ কনিব িগা 

ৈকত্িা ম্াচুি ৰ্ািা 106-ি উপ-শাখাত প্ৰদাি কিা ৰ্িণত ৈম্পনত্ত ি স্থািােি আইি, 1882: 

 নদত্হ  যকাত্িা অৈনুবৰ্াি বাত্ব ভাডাতীয়াই ভাডা নদব পিা িাই আৰু এো নিনদধস্ট ৈম্য়ি নভতিত 

ভাডা পনিত্ৈাৰ্ কনিব নবচাত্ি যতত্ে যতত্ি ভাডাতীয়াক বানহি ভূনম্ম্ানিক বা ভাডা আদািতত জ্ম্া 

ৈকত্িা ভাডাি বত্কয়া  াি নভতিত আত্ছ তাি ওপিত পনিত্শাৰ্ কিা জ্ািিীি এক ম্াহি নভতিত 

আগ্ৰহ: 

আৰু প্ৰদাি কিা সহত্ছ য  এই ৈকাহ পুিি উপিব্ধ িহ'ব,  নদ ভাডাতীয়া ন ত্কাত্িা এোত দুম্াহি বাত্ব 

এত্কিাত্হ ভাডা পনিত্শাৰ্ত অনবকনিত এবাি ৈকাহ যপাৱাি নপছত বছি; 

(গ)  শ  এই আইি আিম্ভ যহাৱাি নপছত ভাডাতীয়াই ভূনম্ম্ানিকি নিনখত ৈন্মনত প্ৰাপ্ত িকিালক ৈম্পূণ ধ 

বা যচৌহদি ন ত্কাত্িা অংশ িখাি সৈত্ত অংশগ্ৰহণ কনিত্ছ; 

অতযাৱশয

কীয় 

ৈাম্গ্ৰী বা 

যৈৱা কো 

বা বন্ধ 

কিা 

 



(ঘ)  শ  এত্ি অপবযৱহাি বন্ধ কনিবলি ভূনম্ম্ানিকি পিা জ্ািিী প্ৰাপ্ত কিাি পাছত্তা ভাডাতীয়াই 

যচৌহদি অপবযৱহাি অবযাহত িানখত্ছ। 

বযাখযা – এই ৰ্ািাি উত্েশযি বাত্ব, "প্ৰাচযি অপবযৱহাি" ম্াত্ি ভাডাতীয়াি দ্বািা অনতনিি স্থাি দখি 

কিা বা প্ৰাচযি বযৱহাি ন  িাজ্হুৱা উপাজ্ধি কত্ি বা ৈম্পনত্তি ক্ষনত কত্ি বা ভূনম্ম্ানিকি নহতি বাত্ব 

ক্ষনতকািক বা যবআইিী বা অলবৰ্ উত্েশযি বাত্ব ক্ষনতকািক; 

 

(ঙ) ন ত্কাত্িা যম্িাম্নত বা নিম্ ধাণ বা পুিিনিম্ ধাণ বা পনিৱতধি বা পনিৱতধি বা ধ্বংৈ কিাি বাত্ব 

ভূনম্ম্ানিত্ক যচৌহদ বা তাি ন ত্কাত্িা অংশি প্ৰত্য়াজ্ি, ন ত্বাি খািী যিাত্হাৱালক কনিব যিাৱানি: 

 নদত্হ এত্ি যম্িাম্নত, পুিিনিম্ ধাণ, পনিৱতধি আনদি নপছত ভাডাঘিত্োি পুিি প্ৰত্ৱশি অিুম্নত নদয়া 

হ'ব য নতয়া ই ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাঘি  িতুি ভাডাতীয়া চুক্তিি ম্াজ্ত পািস্পনিকভাত্ৱ ৈন্মত হয় 

আৰু িতুি ভাডাি চুক্তি ভাডা কতত ধপক্ষি ওচিত দানখি কিা হয়: 

 নদত্হ আৰু য  ভাডা কতত ধপক্ষি ওচিত দানখি কিা এত্ি পািস্পনিক চুক্তিি অভাৱত আৰু িগত্ত 

ভাডাঘিত ভাডাঘিত পুিি প্ৰত্ৱশি অিুম্নত নদয়া িহ'ব। 

(চ) ন ত্কাত্িা যম্িাম্নত, নিম্ ধাণ, পুিিনিম্ ধাণ, পনিৱতধি, পনিৱতধি বা ধ্বংৈ কিাি বাত্ব ভূনম্ম্ানিত্ক 

ইয়াি যচৌহদ বা তাি ন ত্কাত্িা অংশি প্ৰত্য়াজ্ি, দক্ষ কতত ধপক্ষি দ্বািা ভূনম্ বযৱহাি পনিৱতধিি ফিত 

ইয়াি বযৱহাি ৈিনি কিাি বাত্ব; 

বযাখযা: ৰ্ািাত্োি উত্েশযি বাত্ব 'দক্ষ কতত ধপক্ষ' শব্দত্োি অি ধ হ'ব ন ত্কাত্িা স্থািীয় ৈংস্থা বা আি 

ন ত্কাত্িা কতত ধপক্ষ, ন  ম্াঠে বযৱহািি পনিৱতধিি বাত্ব ভৱি যম্িাম্নত বা পুিিনবকাশ বা ভৱি ধ্বংৈ বা 

অিুম্নত প্ৰদাি কত্ি; 

(ছ) য  ভাডাতীয়াজ্ত্ি পনিৈিত্ো খািী কিাি বাত্ব নিনখত জ্ািিী নদত্ছ আৰু যৈই জ্ািিীত্োি 

ফিস্বৰূত্প ভূনম্ম্ানিত্ক বাৈস্থাি নবক্ৰী কনিবলি চুক্তি বদ্ধপনিকি সহত্ছ বা আি যকাত্িা পদত্ক্ষপ 

সিত্ছ,  াি ফিত যৈই বাৈস্থািি দখিত িািানকত্ি যতওঁি নহতগুৰুতিভাত্ৱ যভাগ কনিব। 

(৩) উপ-শাখাি (2) ৰ্ািাি অৰ্ীিত যবচা-নকিাি ন ত্কাত্িা প্ৰক্তক্ৰয়াত,  নদ ভূনম্ম্ানিক ইয়াি সৈত্ত ৈন্মত 

হয়, ভাডা আদািত্ত যকৱি এো অংশি পিা যবনচবলি অিুম্নত নদব পাত্ি। 

22. এজ্ি ভূনম্ম্ানিত্ক যতওঁি ভাডাি নপছত পনিৈি খািী িকিা ভাডাঘিত বযৱহাি আৰু জ্ীনৱকাি 

বাত্ব ম্ানহিী ভাডাি দুগুণ দুগুণ আৰু তাি নপছত ম্ানহিী ভাডাি চানিগুণ ক্ষনতপূিণ প্ৰাপ্ত কিাি 

অনৰ্কািী। 

(খািী িহ'যি ক্ষনতপূিণ।) 

23. (1)  'ত এজ্ি ভূনম্ম্ানিত্ক ৰ্ািা 21-ি উপ-শাখাি (2) অৰ্ীিত দখি পুিৰুদ্ধািি অনৰ্কাি বযৱহাি 

কত্ি, আৰু যতওঁ ভাডাতীয়াি পিা আগতীয়ালক যকাত্িা ভাডা বা আি যকাত্িা পনিত্শাৰ্ প্ৰাপ্ত কনিনছি, 

যতওঁ দখি পুিৰুদ্ধাি কিাি আগত্ত, যতওঁি বাত্ব ভাডাআৰু অিযািয ম্াচুি কতধি কিাি নপছত 

ভাডাতীয়াক এত্ি পনিম্াণ ঘূিাই নদব। 

(ভূনম্ম্ানিকি দ্বািা আগতীয়া ভাডা ঘূিাই নদয়া।) 

(2)  নদ যকাত্িা ঘূিাই নদয়াত যকাত্িা অনবকনিত কিা হয়, ভূনম্ম্ানিত্ক যতওঁ পনিহাি কিা বা ঘূিাই 

নদয়াত বযি ধ যহাৱা পনিম্াণি ওপিত ৈম্ত্য় ৈম্ত্য় নিৰ্ ধািণ কিা হািত ৈূত পনিত্শাৰ্ কনিবলি দায়বদ্ধ 

হ'ব। 



24. (1) ৰ্ািা 21-ি উপ-ৰ্ািা (2) ৰ্ািা (এ) বা ৰ্ািা (নব) ত উত্েখ কিা বানহত্ি আি ন ত্কাত্িা ভূনম্ত দখি 

পুিৰুদ্ধািি বাত্ব ন ত্কাত্িা প্ৰক্তক্ৰয়াত, ভাডাতীয়াই যবদখিি দাবীত প্ৰনতদ্বক্তিতা কত্ি, ভূনম্ম্ানিত্ক 

প্ৰক্তক্ৰয়াি ন ত্কাত্িা প ধায়ত ভাডাতীয়াক পনিত্শাৰ্ কনিবলি ভাডা আদািতত আত্ৱদি কনিব পাত্ি, 

ৰ্ািা 8-ি অৰ্ীিত। , আৰু ভাডাি আদািত্ত ভাডাঘিত এত্ি পনিত্শাৰ্ কনিবলি আৰু ভাডাতীয়াি পিা 

যদয় আি ৈকত্িা ম্াচুি,  নদ িাত্ক, যতত্িহ'যি, ৰ্ািা 13-ি উপ ৰ্ািা (1) অিুৈনি, জ্নিম্িা,  নদ িাত্ক, 

কনিবলি আত্দশ নদব পাত্ি। 

(যবনচভঁি কা ধযি ৈম্য়ত ভাডা পনিত্শাৰ্।) 

(2) ভাডাতীয়া আৰু ভূনম্ম্ানিকি ম্াজ্ি ন ত্কাত্িা প্ৰক্তক্ৰয়াত, এত্ি প্ৰক্তক্ৰয়া যবাি বন্ধ যহাৱাি ৈম্য়ত 

ৰ্ািা 13-ি উপ ৰ্ািা (1) অিুৈনি ভাডা পনিত্শাৰ্ অবযাহত িখাি অনৰ্কাি িানকব। 

25.  'ত ভূনম্ম্ানিত্ক যকাত্িা উন্ননত কিাি প্ৰস্তাৱ কত্ি বা ভাডাতীয়াই ক'বলি নদয়া ন ত্কাত্িা প্ৰািনম্ক 

স্থািত ন ত্কাত্িা অনতনিি গািঁনি নিম্ ধাণ কিক আৰু ভাডানতত্য় ভূনম্ম্ানিকক এত্ি উন্ননত কনিবলি 

অিুম্নত নদবলি অস্বীকাি কত্ি আৰু ভূনম্ম্ানিকি দ্বািা ইয়াি বাত্ব কিা আত্বদিত ভাডা আদািত 

ৈন্তুষ্ট য  ভূনম্ম্ানিক কাম্ আিম্ভ কনিবলি ৈাজ্ ুআৰু ইচু্ছক, ভাডা আদািত্ত ভূনম্ম্ানিকক এত্ি 

কাম্ কনিবলি অিুম্নত নদব পাত্ি আৰু এত্ি আি আত্দশ নদব পাত্ি। খাপ যখাৱা নচো কিক। 

(অনতনিি গািঁনি নিম্ ধাণি অিুম্নত।) 

26. ৰ্ািা 21-ত িকা ন ত্কাত্িা কিা িখা স্বত্েও,  'ত খািী ভূনম্ িানখবলি নদয়া সহত্ছ,  াি ওপিত উপ-

আইিি অৰ্ীিত অিুত্ম্ানদত, ন  ৈম্য়ি বাত্ব ন ত্কাত্িা ভৱি নিৰ্ ধািণ কিা যো প্ৰত্ াজ্য, বাৈস্থািি বাত্ব 

হওক বা আি যকাত্িা উত্েশযি বাত্ব, আৰু এত্ি ভৱি নিম্ ধাণি প্ৰস্তাৱ নদয়া ভূনম্ম্ানিত্ক যতওঁি আৰু 

ভাডা আদািতি সৈত্ত চুক্তি কনি ভাডাঘিি পিা যৈই যো দখি প্ৰাপ্ত কনিবলি অক্ষম্। , ভূনম্ম্ানিত্ক 

ইয়াি বাত্ব কিা আত্বদি এোত, ৈন্তুষ্ট য  ভূনম্ম্ানিক কাম্ আিম্ভ কনিবলি ৈাজ্ ুআৰু ইচু্ছক আৰু 

বাকী পনিৈিি পিা খািী ভূনম্ িখাি ফিত ভাডাতীয়াি বাত্ব অপনিনচত কষ্ট িহ'ব পাত্ি, ভাডা 

আদািত্ত- (খািী স্থািি নবষত্য় বযৱস্থা) 

(ক) এত্ি দতশয় প্ৰতযক্ষ কিা; 

(খ) ভূনম্ম্ানিকক খািী ভূনম্ি দখিত িানখব; 

(গ) বাকী যবাি পনিৈিি যক্ষত্ৰত ভাডাতীয়াই পনিত্শাৰ্ কিা ভাডা নিৰ্ ধািণ কিা; আৰু 

(ঘ) এত্ি আি অিধাি নদয়ক নকয়ত্িা ই যকছত্োি পনিনস্থনতত উপ ুি বুনি ভাত্ব। 

(27) যৈই ৈম্য়ি বাত্ব আি যকাত্িা আইিত িকা ন ত্কাত্িা কিা চনি িকা স্বত্ে,  'ত ন ত্কাত্িা প্ৰােত 

ভূনম্ম্ানিকি আগ্ৰহ ন ত্কাত্িা কািণত্ত নিৰ্ ধািণ কিা হয় আৰু এত্ি পনিৈি দখি পুিৰুদ্ধািি বাত্ব এই 

আইিি অৰ্ীিত ভাডা আদািত্ত ন ত্কাত্িা আত্দশ প্ৰদাি কত্ি। ৰ্ািা 21-ি উপ-শাখা (3) নবৰ্াি িখাি 

অৰ্ীিত, ন ৈকি দখিকািী যয় পনিৈিত িানকব পাত্ি আৰু তাি খািী দখি িখা ৈকত্িা যিাকক তাি 

পিা এত্ি ৈকত্িা দখিকািীক খািী কনি ভূনম্ম্ানিকক নদয়া হ'ব। 

(ভূনম্ম্ানিকি বাত্ব খািী দখি) 

28. (1) ন ত্কাত্িা প্ৰাচীিি দখিত িকা প্ৰনতজ্ি ভাডাতীয়াই ন ত্কাত্িা প্ৰকািি বাত্ব এই আইি 

প্ৰত্ াজ্য হয়, যতওঁত্িাত্ক ভাডাতীয়া চুক্তিি ৈকত্িা চতধাৱিী আৰু চতধাৱিী পািি কনিব আৰু ইয়াি 

িাভািাভি অনৰ্কািী হ'ব।  

(ভাডাতীয়াি দ্বািা দখি তযাগ কিা জ্ািিী ৈম্পত্কধ বযৱস্থা) 



(2) এই আইিত যকাত্িা কিা বা যৈই ৈম্য়ি বাত্ব আি যকাত্িা আইি চনি িকা স্বত্ে, ভাডাতীয়া 

চুক্তিি অৰ্ীিত প্ৰত্য়াজ্িত্হাৱা জ্ািিী নদয়াি বাত্ব ভাডাতীয়াই প্ৰাংগি তযাগ কনিব পাত্ি আৰু এত্ি 

জ্ািিী ৈম্পকীয় যকাত্িা চতধ িিকাত, ভাডাত্ে গতহি দখি তযাগ কিাি আগত্ত কত্ম্ও এম্াহি 

ভূনম্ম্ানিকক জ্ািিী নদব। 

 

 

 

 

অধযায় VI 

ভাডা কতৃপৃক্ষ, চতওঁলিাকৰ ক্ষমতা, 

কাম আৰু আপীি 

 

29. ক্তজ্িা উপায়ুিই িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকািি পূব ধি অিুত্ম্াদিি সৈত্ত, উপ  

ৈংগ্ৰাহক পদি তিি িহয় এজ্ি নবষয়াক যতওঁি িযায়ানৰ্কিণি নভতিত 

িকা স্থািি বাত্ব ভাডা কতত ধপক্ষ নহচাত্প নি ুি কনিব  'ত এই আইি খি 

প্ৰত্ াজ্য হয়। 

 

30. ভাডা কতত ধপক্ষি এত্কই ক্ষম্তা িানকব ন ত্বাি আইিি অৰ্ীিত ভাডা 

আদািতত   আত্ছ, ৰ্ািা 4, 9, 10, 14, 15 আৰু আইিি 20। এত্ি আত্ৱদিি 

নিষ্পনত্তত অনৰ্নিয়ম্ি ৰ্ািা 35 আৰু 38-ত নিৰ্ ধািণ কিা প্ৰক্তক্ৰয়াত্ো অিুৈিণ 

কিা হ'ব। 

 

31. (1) প্ৰািনম্ক িযায়ানৰ্কিণ িকা ভাডা আদািতি ৈন্মত এই আইিি 

অৰ্ীিত কিা ভাডা কতত ধপক্ষি আত্দশি নবৰুত্দ্ধ আপীি কিা হ'ব।                                                           

 

(2) উপ-শাখাি (1) অৰ্ীিত এক আপীি ভাডা কতত ধপক্ষই নদয়া আত্দশি 

তানিখি পিা ক্তত্ৰশ নদিি নভতিত গ্ৰহণ কিা হ'ব। 

 

 

অধযায় VII 

ভাডা আদািত আৰু ভাডা িযায়াৰ্ীকিণ 

 

32. (1) িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি অনৰ্ৈূচিাি দ্বািা, ন ম্াি অঞ্চিি দ্বািা 

প্ৰত্য়াজ্িীয় বুনি নবত্বচিা কনিব পানি এত্ি ৈংখযক ভাডা আদািত গঠি 

কনিব পাত্ি:    

 

 নদত্হ  'ত ইনতম্ত্ৰ্য এখি িাজ্য/যকন্দ্ৰত ভাডা আদািত আত্ছ, 

িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি এই অনৰ্নিয়ম্ি অৰ্ীিত যৈইত্বািক ভাডা আদািত 

নহচাত্প নিৰ্ ধািণ কনিব পাত্ি: 

ভাডা কতত ধপক্ষি 

নি ুক্তি 

ভাডা কতত ধপক্ষি শক্তি 

আৰু প্ৰক্তক্ৰয়া। 

 

আপীিৈম্ূহ 

ভাডা আদািতি 

ৈংনবৰ্াি। 



 

আৰু প্ৰদাি কিা সহত্ছ য   'ত যকাত্িা িাজ্য/যকন্দ্ৰত ভাডা আদািত 

িািাত্ক, িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি আি ন ত্কাত্িা আইিি অৰ্ীিত স্থাপি কিা 

আি ন ত্কাত্িা আদািতক এই আইিি অৰ্ীিত ভাডা আদািত নহচাত্প 

নিৰ্ ধািণ কনিব পাত্ি। 

 

(2)  'ত ন ত্কাত্িা যক্ষত্ৰি বাত্ব দুই বা অনৰ্ক ভাডা আদািত গঠি কিা হয়, 

িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি ৈাৰ্ািণ বা নবত্শষ আত্দশঅিুৈনি যতওঁত্িাকি 

ম্াজ্ত বযৱৈায়ি নবতিণ নিয়ন্ত্ৰণ কনিব পাত্ি। 

 

(৩) এো ভাডা আদািতত উচ্চ আদািতি সৈত্ত আত্িাচিা কনি 

িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি নি ুি কনিব িানগব পিা দুজ্ি ৈদৈয িানকব পাত্ি। 

 

(৪) যকাত্িা বযক্তিত্য় িাজ্য উচ্চ িযানয়ক যৈৱাি ৈদৈয যিাত্হাৱালিত্ক ভাডা 

আদািতি প্ৰনচনদং অনফচাি নহচাত্প নি ুি হ'বলি য াগয িহ'ব আৰু যকাত্িা 

বযক্তি িাজ্য িযানয়ক যৈৱাি পিা িহ'যি যকাত্িা বযক্তি ভাডা আদািতি ৈদৈয 

নহচাত্প নি ুি হ'বলি য াগয িহ'ব। 

 

(5) িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি উচ্চ আদািতি সৈত্ত আত্িাচিা কনি আি এক 

ভাডা আদািতি প্ৰনচনদং অনফচািি কাম্ত্বাি পািি কনিবলি কতত ধে প্ৰদাি 

কনিব পাত্ি। 

 

33. (1) িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি অনৰ্ৈূচিাি দ্বািা, এত্ি স্থািত এত্ি ৈংখযক 

ভাডা িযায়ানৰ্কিণ গঠি কনিব পাত্ি ন ত্বাি প্ৰত্য়াজ্িীয় বুনি নবত্বচিা কনিব 

পাত্ি আৰু ভাডা িযায়ানৰ্কিণক ম্ুখয ভাডা িযায়ানৰ্কিণ নহচাত্প অনৰ্ৈূচিা 

কনিব পাত্ি,  'ত একানৰ্ক নযায়াধীিৰণ গঠি কিা হয়:      

 

 নদত্হ ইনতম্ত্ৰ্য এখি িাজ্য/যকন্দ্ৰত ভাডা আদািত আত্ছ, িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় 

চিকাত্ি এই অনৰ্নিয়ম্ি অৰ্ীিত ভাডা আদাৈত্ যৈইত্বাি ক'ব পাত্ি: 

 

আৰু প্ৰদাি কিা সহত্ছ য   'ত যকাত্িা িাজ্য/যকন্দ্ৰত ভাডা নযায়াধীিৰণ িাই, 

িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি এই আইিি অৰ্ীিত আি ন ত্কাত্িা আইিি অৰ্ীিত 

স্থাপি কিা আি ন ত্কাত্িা অনৰ্ক ক্ৰঠে নিব ধাহক ভাডা আদািত নহচাত্প 

নিৰ্ ধািণ কনিব পাত্ি। 

 

(2) ভাডা িযায়ানৰ্কিণি যিততেত এজ্ি ম্ুখয আপীি ৈদৈয িানকব আৰু 

যজ্যষ্ঠ তম্ িযায়াৰ্ীত্শ ম্ুখয আপীি ৈদৈয নহচাত্প কাম্ কনিব আৰু 

প্ৰত্য়াজ্িীয় বুনি নবত্বচিা কনিত্ি আপীি িযায়ানৰ্কিণি এজ্ি ৈদৈযি পিা 

আি ৈদৈযলি আপীি যকতত্বাি স্থািােি কিাি অনৰ্কাি িানকব আৰু 

এত্কদত্ি ম্ুখয আপীি ট্ৰাইবুত্িত্ি এো আত্বদি যগাচি স্থািােি কনিব পাত্ি 

ভাডা আদািতি 

ৈংনবৰ্াি। 



আৰু ভাডা িযায়ানৰ্কিণি ৈকত্িা ৈদৈযক উচ্চ িযায়ািয়ি সৈত্ত আত্িাচিা 

কনি িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় িযায়ািয়ি দ্বািা নি ুি কিা হ'ব। 

 

(৩) যকাত্িা বযক্তি উচ্চ িযায়ািয়ি িযায়াৰ্ীশ িহ'যি ভাডা িযায়ানৰ্কিণি ম্ুখয 

আপীি ৈদৈয নহচাত্প নি ুি হ'বলি য াগয িহ'ব আৰু যকাত্িা বযক্তি িাজ্য 

উচ্চ িযানয়ক যৈৱাি পিা িহ'যি যকাত্িা বযক্তি ভাডা িযায়ানৰ্কিণি ৈদৈয 

নহচাত্প নি ুি হ'বলি য াগয িহ'ব। 

 

34. কা ধকিী যহাৱাি ৈম্য়ি বাত্ব আি ন ত্কাত্িা আইিত িকা ন ত্কাত্িা 

কিা িকা স্বত্েও, ন ত্বাি অঞ্চিলি এই আইি খি ৈম্প্ৰৈানিত হয়, যকৱি 

ভাডা আদািতি ভাডা আদািত। আৰু ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাতীয়াি 

ম্াজ্ত নববাদ আৰু এই আইিি অৰ্ীিত অেভুধি আিুষনঙ্গক নবষয়ত্বািি 

সৈত্ত ৈম্পনকধত আত্ৱদিত্বাি শুনিবলি আৰু নিণ ধয় কনিবলি ৰ্ািা 30-ি 

অৰ্ীিত ভাডা কতত ধপক্ষি িযায়ানৰ্কিণি বানহত্ি যকাত্িা অৈাম্নিক 

আদািতি অনৰ্কাি িানকব িািাত্গ: 

 

 নদত্হ ভাডা আদািত্ত, ৈম্পনকধত এত্ি অিুপ্ৰত্য়াগি নৈদ্ধাে ি'ব আৰু  

নিম্ননিনখত যবািি নবৰ্ািি ওপিত গুৰুে প্ৰদাি কিক ৈম্পনত্তি স্থািােি 

আইি, 1882, ভািতীয় চুক্তি আইি, 1872 বা ন ত্কাত্িা এত্ি নবষয়ি বাত্ব 

এত্ক ৰ্িত্ণই প্ৰত্ াজ্য অিযািয গুৰুেপূণ ধ আইি,নববাদ এত্িকুৱা হ'যি এত্ি 

আইি প্ৰত্য়াগ কিা হ'ব অৈাম্নিক আদািতত। 

 

35. (1) এই আইিি অৰ্ীিত কনিব পিা ন ত্কাত্িা নিয়ম্, ভাডা আদািত 

আৰু ভাডা ট্ৰাইবুিাি নিৰ্ ধািণ কিা প্ৰক্তক্ৰয়াি দ্বািা দায়বদ্ধ িহ'ব 

1908িাউিি 5 অৈাম্নিক প্ৰক্তক্ৰয়া ৈংক্ৰােত, 1908 দ্বািা নকন্তু ইয়াি দ্বািা 

পনিবহি কিা হ'ব প্ৰাকত নতক িযায়ি িীনত আৰু যতওঁত্িাকি নিজ্ি নিয়ন্ত্ৰণ 

কিাি শক্তি িানকব প্ৰক্তক্ৰয়া, আৰু ভাডা আদািত , য ত্িদত্ি হ'ব পাত্ি, 

 

(ক) ভূনম্ম্ানিক বা ভাডাঘিত ভাডাি আগত আত্বদি কনিব পাত্ি 

আদািত বা, ন ম্াি হ'ব পাত্ি, ভাডা ঠট্ৰনবউত্িেি সৈত্ত 

এনপনভনিঅ' আৰু িনিপত্ৰ,  নদ িাত্ক; 

() ভাডা আদািত বা, ন ম্াি হ'ব পাত্ি, যতনতয়া ভাডা নযায়াধীিৰণ হ'ব 

নবপিীত পক্ষক জ্ািিী জ্ািী কিক, ইয়াি প্ৰনতনিনপি সৈত্ত 

এনিত্কচি, এজ্ত্পিা আৰু িনিপত্ৰ; 

গ নবপিীত পক্ষই এজ্াত্পিাি সৈত্ত উত্তি নদব আৰু 

আত্বদিকািীক ইয়াি প্ৰনতনিনপ এো প্ৰদাি কিাি নপছত িনিপত্ৰ,  নদ 

িাত্ক; 

(d) আত্বদিকািীত্য় প্ৰনতনিনপ যো পনিত্বশি কিাি নপছত  নদ িাত্ক, 

নিজ্েধাি এো ফাইি কনিব পাত্ি 

নবপিীত পক্ষ; 

১৮৮২ ি ৪ 

১৮৭২ ি ৯ 

প্ৰক্ৰিয়া 

ভাডা 

আদািত 

আৰু ভাডা 

নযায়াধীকৰণ। 



(e) ভাডা আদািত বা, ন ম্াি হ'ব পাত্ি, যতনতয়া ভাডা ঠট্ৰনবউত্িে হ'ব 

শুিাি তানিখ ঠঠক কিক আৰু এত্ি ৈািাংশ অিৈুন্ধাি কনিব পাত্ি ন ত্ো ই 

ৰ্া ধ কিা প্ৰত্য়াজ্িীয়: 

(২) ভাডা আদািত বা, য ত্িদত্ি হ'ব পাত্ি, ভাডা নযায়াধীিৰৰণ যকছত্ো 

ন ম্াি ৈম্ভৱ দ্ৰতুভাত্ৱ নিষ্কাশি কনিবলি যচষ্টা কিক  নদ িহয় প্ৰাপ্ত কিাি 

তানিখি পিা ছশ নদিি অনৰ্ক হ'ব আত্বদি বা আপীি কনিব পানিব: আৰু 

প্ৰদাি কিা সহত্ছ য   'ত এত্ি ন ত্কাত্িা আত্বদি বা যকছ হ'ব পাত্ি, ছশ 

নদিি এই ৈম্য়ত্ছাৱাত আপীি নিষ্কাশি কনিব পিা িগ'যি, ভাডা আদািত্ত 

, ন ম্াি হ'ব পাত্ি, ভাডা নযায়াধীিৰৰণ ইয়াি যিকিধ কনিব, আত্বদি নিষ্কাশি 

িকিাি বাত্ব নিনখত কািণৈম্ূহি যৈই ৈম্য়ত্ছাৱা। 

 

(৩) প্ৰনতত্ো যক্ষত্ৰত, ভাডা আদািত আৰু ভাডা ঠট্ৰনবউেি আগত  

ৈাক্ষীি প্ৰম্াণ এজ্াত্পেি দ্বািা প্ৰদাি কিা হ'ব। অৱত্শয, ভাডা 

আদািত আৰু ভাডা িযায়ানৰ্কিণ,  'ত যদখা  ায় য  পিীক্ষা বা 

প্ৰনতপিীক্ষাি বাত্ব ৈাক্ষী ক'বলি িযায়ি নহতি বাত্ব প্ৰত্য়াজ্িীয়, এত্ি 

ৈাক্ষী প্ৰস্তুত কনিব পানি আৰু এত্ি ৈাক্ষীি পিীক্ষা বা প্ৰনতপিীক্ষাি 

বাত্ব উপনস্থনতি আত্দশ নদব পাত্ি। 

 

 (4) চম্িি যৈৱাি ৈম্পত্কধ অৈাম্নিক প্ৰক্তক্ৰয়া ৈং'ি, 1908-ি নবৰ্ািত্বাি ভাডা আদািত বা ভাডা ঠট্ৰনবউেি 

দ্বািা জ্ািিী যৈৱাি বাত্ব প্ৰত্ াজ্য হ'ব। 

(5) ন ম্াি ৈম্ভৱ প্ৰনতত্ো আত্বদি বা আপীি নিৰ্ ধািণ কিা অিুৈনি ম্ত্িি প্ৰপত্ৰত িানকব। 

(৬) ভাডা আদািত্ত ৈাৰ্ািণত্ত যগাত্েই প্ৰক্তক্ৰয়াত্োত এো পক্ষি অিুত্িাৰ্ত নতনিোতলক অনৰ্ক ৈম্য় িখাি 

অিুম্নত নিনদব আৰু  নদ যতওঁ এত্ি কিাি নৈদ্ধাে িয়, ই ইয়াি কািণনিনখতভাত্ৱ নিনপবদ্ধ কনিব আৰু 

 ুক্তিৈঙ্গত বযয় পনিত্শাৰ্ কনিবলি পক্ষক নিজ্াভধ কনিবলি অিুত্িাৰ্ কিাি নিত্দধশ নদব। 

(৭) উপ-শাখাি ৰ্ািা (a), (b), (c), (e), (f) আৰু (h) অৰ্ীিত ৈকত্িা এনিত্কচি ৰ্ািা 21-ি (2) ভাডা আদািতত 

এনিত্কচি দানখি কিাি িৱিত্ব নদিি নভতিত নিণ ধয় কিা হ'ব। 

(8) ৰ্ািা 21-ি উপ-ৰ্ািা (2) ৰ্ািা (d) অৰ্ীিত ৈকত্িা আত্ৱদি ভাডা আদািতত আত্ৱদি দানখি কিাি ক্তত্ৰশ নদিি 

নভতিত নিণ ধয় কিা হ'ব। 

36. (1) ইয়াি উত্েশযি বাত্ব ভাডা আদািত আৰু ভাডা ট্ৰানবউত্িে  যতওঁত্িাকি কাম্ত্বাি 

যতওঁত্িাকি অনৰ্নিয়ম্ি অৰ্ীিত পনিশ্ৰম্ কিা, ইয়াি উত্েশযি বাত্ব অৈাম্নিক প্ৰক্তক্ৰয়া 

ৈং'ি, 1908-ি অৰ্ীিত অৈাম্নিক আদািতত িকা এত্কই ক্ষম্তা িানকব, -– 

ক)  ন ত্কাত্িা বযক্তিি উপনস্থনত কম্াওক আৰু প্ৰণয়ি কিা আৰু যতওঁক অস্বীকাি কনি পিীক্ষা 

কিা; 

(খ) িনিপত্ৰ আনৱষ্কাি আৰু উৎপাদিি আত্ৱগ; 

(গ) ৈাক্ষী বা িনিপত্ৰপিীক্ষাি বাত্ব কনম্ছি জ্ািী কিা; 

(ঘ) স্থািীয় তদেি বাত্ব কনম্ছি জ্ািী কিা; 

(ক) এনপনভত্কেি ওপিত প্ৰম্াণ প্ৰাপ্ত কিা 

১৯০৮ ি ৫ 

ভাডা আদািত আৰু 
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ক্ষম্তা। 
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(চ) নিফল্টি বাত্ব আত্বদি বা আপীি বজ্ধি কিা বা ইয়াক এক অংশি বাত্ব নিণ ধয় কিা; 

(ছ) ন ত্কাত্িা আত্বদি বা নিফল্টি বাত্ব আত্বদি বা ইয়াি দ্বািা উত্তীণ ধ আি যকাত্িা আত্দশ িক্ষা কিাি ন ত্কাত্িা 

আত্দশ একত্গাে কিা; 

(জ্) যকাত্িা অৈাম্নিক আদািতি প্ৰৈংগ অনবহত্ি এই আইিি অৰ্ীিত ইয়াি আত্দশ আৰু নৈদ্ধােত্বাি 

কা ধকিী কিা; 

(i) ইয়াি অিধাি আৰু নিণ ধয়ি ৈম্ীক্ষা কিা 

(j) আি ন ত্কাত্িা নবষয়  াক নবৰ্াি নদয়া হ'ব পাত্ি। 

(২) ভাডা আদািত বা ভাডা যম্িা ১৯৩ আৰু ২২৮ ি উত্েত্শয আদািতত নবত্বচিা কিা হ'ব, আৰু ১৮৬০-

৩৬ চিি উত্েত্শয শাক্তস্ত নদয়া হ'ব। আৰু ৰুে আদািত আৰু ভাডা ঠট্ৰনবউত্িিক অৈাম্নিক প্ৰক্তক্ৰয়া 

ৈংগ্ৰহ, 1973 ি ৰ্ািা 195 আৰু অৰ্যায় XXVI-ি উত্েশযত অৈাম্নিক আদািত বুনি নবত্বচিা কিা হ'ব। 

 (3) এই আইিি অৰ্ীিত যকাত্িা অিুৈন্ধাি বা যকাত্িা দানয়ে পািি কিাি উত্েত্শয, ভাডা আদািতত হ'ব 

পাত্ি - 

ক)  নিনখতভাত্ৱ চক্তিশ ঘোি কম্ জ্ািিী নদয়াি নপছত, যতওঁি পিাৰ্ীি ন ত্কাত্িা নবষয়াক, ন ত্কাত্িা ৈম্য়ত্ত 

প্ৰত্ৱশ আৰু নিিীক্ষণ কনিবলি প্ৰত্ৱশ আৰু নিিীক্ষণ বা কতধবয তিা; 

(নব) নিনখত ক্ৰম্ি দ্বািা, ন ত্কাত্িা বযক্তিক অিুৈন্ধািি বাত্ব প্ৰাৈনঙ্গক এত্ি নকতাপ বা িনিপত্ৰ প্ৰস্তুত কনিব িাত্গ, 

এত্ি ৈম্য়ত আৰু এত্ি স্থািত ন ত্বাি ক্ৰম্ত নিৰ্ ধািণ কনিব পানি। 

(4)  নদ ভাডা আদািত্ত উপ ুি বুনি ভাত্ব, যতত্ে নবষয়ত্োি নবত্শষ জ্ঞাি িকা এক বা একানৰ্ক বযক্তিক 

মূ্িযাঙ্কক বা মূ্িযকি নহচাত্প নি ুক্তি নদব পাত্ি  াি দ্বািা আদািতক ইয়াি আগত  পিাম্শ ধ নদব পানি। 

 

(5) ভাডা আদািতি দ্বািা উত্তীণ ধ ন ত্কাত্িা আত্দশত ন ত্কাত্িা ক্ৰম্ত বা ন ত্কাত্িা দুঘ ধেিাজ্নিত ভুিি ফিত 

উদ্ভৱ যহাৱা আি ন ত্কাত্িা ক্ৰঠে, ন ত্কাত্িা ৈম্য়ত্ত যকাত্িা পক্ষি পিা বা অিযৰ্িিি পিা ইয়াি দ্বািা প্ৰাপ্ত কিা 

আত্ৱদিি ওপিত ভাডা আদািতি দ্বািা ৈংত্শাৰ্ি কিা হ'ব পাত্ি। 

 (৬) ভাডা আদািত্ত অপিাৰ্ প্ৰক্তক্ৰয়া ৈংনহতা, 1973 ি নবৰ্ািি অৰ্ীিত জ্নিম্িা পুিৰুদ্ধািি বাত্ব িযানয়ক 

দণ্ডাৰ্ীশ প্ৰিম্ যশ্ৰণীি ক্ষম্তা প্ৰক্তক্ৰয়া কনিব পাত্ি আৰু এত্ি পুিৰুদ্ধািি উত্েত্শয এই যকািি অৰ্ীিত ভাডা 

আদািতক দণ্ডাৰ্ীশ বুনি নবত্বচিা কিা হ'ব। 

(৭) ভাডা আদািতি দ্বািা নদয়া আত্দশ বা আপীি বা পুিিীক্ষণত উত্তীণ ধ আত্দশ, বা এই অৰ্যায়ি অৰ্ীিত ৈম্ীক্ষা 

কিা যো ভাডা আদািতি দ্বািা অৈাম্নিক আদািতি নিক্ৰী নহচাত্প কা ধকিী কিা হ'ব আৰু এই উত্েত্শয, ভাডা 

আদািতত অৈাম্নিক আদািতি ক্ষম্তা িানকব। 

(8)  নদ অৈন্তুষ্ট পক্ষই আত্বদি দানখি কত্ি আৰু ৈন্তুষ্ট কত্ি য  জ্ািিীখি  িা িভাত্ৱ পনিত্বশি কিা যহাৱা 

িানছি বা যকত্িংকািীত্ো শুিানিি বাত্ব কি কিা সহনছি যতত্ে যতওঁক যকাত্িা প ধাপ্ত কািণত উপনস্থত যহাৱাত 

প্ৰনতত্িাৰ্ কিা সহনছি যতত্িহ'যি ভাডা আদািত্ত একত্গাে কনি িানখব পাত্ি। 

(9) এই আইিত অিযিা স্পষ্টভাত্ৱ প্ৰদাি কিা অিুৈনি ৈংিক্ষণ কিক, ভাডা আদািতি দ্বািা কিা প্ৰনতত্ো 

আত্দশ, আপীিত নৈদ্ধাে িখা িখা হ'ব, চূডাে হ'ব আৰু যকাত্িা মূ্ি ৈুত, আত্বদি বা কা ধকিী প্ৰক্তক্ৰয়াত প্ৰশ্নত 

কি কিা িহ'ব। 

37.  (1) ভাডা আদািতি দ্বািা উত্তীণ ধ প্ৰনতত্ো চূডাে নিত্দধশি বাত্ব, ভাডা িযায়ানৰ্কিণ, স্থািীয় 

ৈীম্াি সৈত্ত,  াি অনৰ্কািত্ক্ষত্ৰ ভাডাি পনিৈি অৱনস্থত আৰু এত্ি আত্বদি িযায়ানৰ্কিণি এক 
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ৈম্য়ি নভতিত দানখি কিা হ'ব। অনেম্ অিধািি তানিখি পিা ক্তত্ৰশ নদি আৰু এত্ি অনেম্ অিধািি প্ৰনতনিনপ। 

 (2) উপ-শাখাি (1) অৰ্ীিত আপীি দানখি কিাি নপছত ভাডা নযায়াধীিৰৰণ জ্ািিী প্ৰদাি কনিব, আৰু 

উত্তিদাতাক আপীিি প্ৰনতনিনপ প্ৰদাি কনিব আৰু জ্ািিী ি যৈৱাি তানিখি পিা ক্তত্ৰশ নদিি নপছত শুিানি 

নিৰ্ ধািণ কনিব। উত্তিদাতাি ওপিত আপীি আৰু আপীিত্ো উত্তিদাতাি ওপিত আপীি ি জ্ািিী প্ৰদািি 

তানিখি পিা এশ নবশ নদিি নভতিত নিষ্কাশি কিা হ'ব। 

 

উত্তিদাতাি ওপিত আপীি আৰু আপীিত্ো উত্তিদাতাি ওপিত আপীি ি জ্ািিী প্ৰদািি তানিখি 

পিা এশ নবশ নদিি নভতিত নিষ্কাশি কিা হ'ব। 

(3)  'ত ভাডা নযায়াধীিৰণ এক ৈঠঠক আৰু ৈঠঠক নৈদ্ধাে যিাৱাি নহতি বাত্ব প্ৰত্য়াজ্িীয় বুনি 

নবত্বচিা কত্ি, ই আত্বদিত প্ৰক্তক্ৰয়াি ন ত্কাত্িা প ধাত্ৰত িনিপত্ৰি অিুম্নত নদব পাত্ি, অৱত্শয, এই 

ৈুনবৰ্া যো শুিানিি ৈম্য়ত যকৱি এবািআত্ৱদকি বাত্ব উপিব্ধ হ'ব। 

(4) ভাডা নযায়াধীিৰণৰ আপীি যো পইচা িকা ৈম্য়ত এত্ি আেঃত্কক্তন্দ্ৰক আত্দশ প্ৰদাি কনিব পাত্ি, 

ন ত্হতু ই উপ ুি বুনি ৰ্নিব পাত্ি। 

(5) আপীিি নৈদ্ধাে িওঁত্ত, তাি কািণ যবাি নিক্তিত কিাি নপছত ভাডা আদািতি দ্বািা উত্তীণ ধ 

আত্দশত্ো একত্গাে বা ৈংত্শাৰ্ি কত্ি। 

(6) ন ত্কাত্িা পক্ষি প্ৰত্য়াগ কিাি নপছত আৰু পক্ষত্বািক জ্ািিী নদয়াি নপছত আৰু এত্ি যবাি শুিাি 

নপছত, বা এত্ি জ্ািিী অনবহত্ি ইয়াি নিজ্ি প্ৰত্ম্াচি যো শুিাি নপছত, ম্ুখয ভাডা ঠট্ৰনবউত্ি ন ত্কাত্িা 

প ধযায়ত ন ত্কাত্িা ঘেিা এো ভাডা আদািতি পিা আি ন ত্কাত্িা ভাডা আদািতলি নিষ্পনত্তি বাত্ব 

স্থািােি কনিব পাত্ি। 

(7)  'ত উপ-ৰ্ািা (6) অৰ্ীিত ন ত্কাত্িা যগাচি স্থািােি কিা সহত্ছ, স্থািােিি ক্ৰম্ত ন ত্কাত্িা নবত্শষ 

নিত্দধশিা িখা িখা ভাডা আদািত, স্থািােিি প ধাওঁি পিা আগবাঢ়ক। 

38. (1) ভাডা আদািত্ত, ন ত্কাত্িা পক্ষি প্ৰত্য়াগ িখাি নপছত, নিম্ননিনখত ন ত্কাত্িা এো বা একানৰ্ক 

পদ্ধনত গ্ৰহণ কনি এই আইিি অৰ্ীিত উত্তীণ ধ যহাৱা অনেম্ আত্দশ বা আি ন ত্কাত্িা আত্দশ নিৰ্ ধািণ 

কিা হ'ব, য ত্ি- 

 ক্ৰম্ত্ো ৈম্পাদি কিা। 

 (ক) ন  বযক্তিি ৈপত্ক্ষ নৈদ্ধাে যিাৱা সহত্ছ যৈই বযক্তিক প্ৰাংখি দখি প্ৰদাি; 

(নবপিীত পক্ষি ন ত্কাত্িা এক বা একানৰ্ক যবঙ্ক একাউে ৈংিগ্ন কিা আৰু এত্ি একাউেি পিা 

পনিত্শাৰ্ কনিব িগা অিধািি পনিম্াণি ৈন্তুঠষ্ট; 

(গ) আত্দশত্ো ৰূপায়ণি বাত্ব ভাডা আদািত বা স্থািীয় প্ৰশাৈি বা স্থািীয় ৈংস্থাি নবষয়াৈহ ন ত্কাত্িা 

অনৰ্বিা বা আি যকাত্িা দক্ষ বযক্তি কনি ুক্তি নদয়া। 

(২) ভাডা আদািত্ত ইয়াি নিত্দধশ পািিি বাত্ব স্থািীয় চিকাি বা স্থািীয় ৈংস্থা বা স্থািীয় আিক্ষীি পিা 

ৈহায় ি'ব পাত্ি: 

 নদত্হ দাবীকািীৈকত্ি ভাডা আদািতি দ্বািা নিণ ধয় যিাৱা অিুৈনি এত্ি বযয় পনিত্শাৰ্ িখাি অৰ্ীিত 

আিক্ষীি ৈহায় প্ৰাপ্ত কিা হ'ব। 



(৩) ভাডা আদািত্ত এই অনৰ্নিয়ম্ি অৰ্ীিত উত্তীণ ধ ন ত্কাত্িা আত্দশি সৈত্ত ৈািাংশ ভাত্ৱ কা ধকিী 

প্ৰক্তক্ৰয়া ৈম্পন্ন কনিব আৰু নবপিীত পক্ষত জ্ািিী প্ৰদািি তানিখি পিা ক্তত্ৰশ নদিি নভতিত এই শাখাি 

অৰ্ীিত কিা কা ধকিী কিাি বাত্ব আত্ৱদি নিষ্কাশি কনিব। 

অধযায় VIII 

মবমবধ 

39. িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি, ভাডা কতত ধপক্ষ বা ভাডা আদািত বা ভাডা নযায়াধীিৰণৰ এত্ি নবষয়া 

আৰু কম্ ধচািীৈকিক নি ুক্তি নদব পাত্ি নকয়ত্িা ই এই আইিি অৰ্ীিত যতওঁত্িাকি কাম্ি 

কা ধক্ষম্ প্ৰৈৱ কিাি বাত্ব প্ৰত্য়াজ্িীয় বুনি নবত্বচিা কত্ি। 

(2) উপ-ৰ্ািাি (1) অৰ্ীিত নি ুি কিা হ'ব িগা হ'ব িগা হ'ব, আৰু অিযািয যৈৱাি চতধাৱিী 

আৰু নিয়ম্াৱিী, ভাডা কতত ধপক্ষ বা ভাডা আদািত বা ভাডা নযায়াধীিৰণ নবষয়া আৰু 

কম্ ধচািীৈকিি বাত্ব পনিত্শাৰ্ কিা যবতি আৰু ভাট্টা যবাি হ'ব য ত্ি: 

 নদত্হ ন খি িাজ্য/যকন্দ্ৰত ইনতম্ত্ৰ্য এো ভাডা কতত ধপক্ষ বা ভাডা আদািত বা ভাডা 

ঠট্ৰনবউত্িে আত্ছ, িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি বতধম্ািি নবষয়া আৰু কম্ ধচািীৈকিক ভাডা 

কতত ধপক্ষ বা ভাডা আদািত বা ভাডা নযায়াধীিৰণ নবষয়া আৰু কম্ ধচািী নহচাত্প নিৰ্ ধািণ কনিব 

পাত্ি, য ত্িদত্ি হ'ব পাত্ি, এই আইিি অৰ্ীিত। 

40. (1) এই আইিত অিযিা প্ৰদাি কিা অিুৈনি ৈংিক্ষণ কিক, যকাত্িা অৈাম্নিক আদািত্ত 

এই আইিি নবৰ্ািি সৈত্ত ৈম্পনকধত ন ম্ািদিূ যকাত্িা আত্বদি বা উপ ুি বা প্ৰক্তক্ৰয়াি বাত্ব 

ম্ত্িািঞ্জি িকত্ি। 

(2) ভাডা আদািতি িযায়ানৰ্কিণ প্ৰিম্ অিুৈচূী অিুৈনি ইয়াক দানখি কিা ভাডাি চুক্তিি 

নভতিতৈীম্াবদ্ধ হ'ব আৰু প্ৰাচযি স্বোনৰ্কাি আৰু ম্ানিকািাি প্ৰশ্ন ইয়াি িযায়ানৰ্কিণি 

বানহিত হ'ব। 

১৮৭০ ৪১ ি ৭। (1) আদািত ম্াচুি অনৰ্নিয়ম্, 1870-ি নবৰ্ািত্বাি ন ম্াি হ'ব পাত্ি, ভাডা 

আদািত বা ভাডা ঠট্ৰনবউযিি বা ভাডা কতত ধপক্ষি ৈন্মুখীি হ'ব পিা  আত্বদিি যক্ষত্ৰত প্ৰত্ াজ্য 

হ'ব। 

(২) ভাডা আদািতত কিা দখি পুিৰুদ্ধািি বাত্ব আত্বদি আৰু ভাডা ঠট্ৰনবউযিিি ৈন্মনত 

প্ৰদাি কিা আত্বদিপত্ৰক আদািতি ম্াচুি গণিাি উত্েত্শয ভূনম্ম্ানিক আৰু ভাডাঘিত ৈুত 

নহচাত্প গ্ৰহণ কিা হ'ব। 

(৩) ভাডা কতত ধপক্ষি ৈন্মুখীি ক্ষহাৱা আৰব্দনৰ ওপিত আদািতি ম্াচুি অৈাম্নিক আদািতত 

উপস্থাপি কিা আেঃকতধা প্ৰত্য়াগি দত্ি এত্ক হ'ব। 

42. এই আইিি অৰ্ীিত নি ুি ভাডা আদািত, ভাডা ঠট্ৰনবউযিি আৰু ভাডা কতত ধপক্ষি 

ৈকত্িা ৈদৈযক নিম্ননিনখত যবািি নভতিত িাজ্হুৱা কম্ ধচািী বুনি নবত্বচিা কিা হ'ব 

ভািতীয় যপত্িি যকাি, 1860-ি ৰ্ািা 21-ি অি ধ 1860-ি 45। 

43. এই আইিি অিুৈিণত কিা বা কনিব নবচিা ন ত্কাত্িা বস্তুি যক্ষত্ৰত যকাত্িা উপ ুি, 

প্ৰত্ম্াচি বা অিযািয আইিী প্ৰক্তক্ৰয়া যকাত্িা ভাডা আদািত বা ভাডা ঠট্ৰনবউযিি বা ভাডা 

কতত ধপক্ষি নবৰুত্দ্ধ িহয়। 

অশিচাৰ আৰ ু

অনযানয 
িমতচাৰী, 

ভাডা িতৃ্ত পে, 

ভাডা আদাৈত্ 

আৰ ুভাডা 
নযায়াধীিৰণ। 

নযায়াশধিৰণৰ 

অসামশৰি 

আদাৈত্সমহূ 

প্ৰশত্ব্াৰৰ 

শনধতাশৰত্ 

সন্মানৰ 

শনশিত্ 

 

শব্ষয়সমহূ। 

 

আদাৈত্ৰ 

মাচুৈ। 

চৰিাৰী চািশৰয়াৈ 

ক্ষহাৱা সদসয। 

ভাৈ শব্শ্বাসত্ 

ক্ষৈাৱা পদৰেপৰ 

সুৰো। 

শনয়ম িৰাৰ 

অশধিাৰ। 



44. িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি অনৰ্ৈূচিাি দ্বািা এই আইিি নবৰ্ািপািিি বাত্ব নিয়ম্ কনিব 

পাত্ি। 

 

৪৫) িাজ্য চিকাি বা যকন্দ্ৰীয় শানৈত অঞ্চিি দ্বািা নিনম্ ধত প্ৰনতত্ো নিয়ম্ চিকাত্ি, ন ম্াি 

হ'ব পাত্ি, এই আইিি অৰ্ীিত ন ম্াি যৈািকাত্ি স্থাপি কিা হ'ব হ'ব পাত্ি, ইয়াক কিাি 

নপছত, িাজ্য িাজ্য যপ্ৰত্িনচয়ািি আগত, বা ইউনিয়িি আগত অঞ্চি ি খাঠেয়া, য ত্িদত্ি 

হ'ব পাত্ি,  'ত ইয়াত দুো ঘি িাত্ক, বা  'ত এত্ি প্ৰনতনিয়ত এো গতহ িাত্ক, যৈই গতহি 

আগত। 

46. (1)  নদ এই আইিি নবৰ্ািত্বাি কা ধকিী কিাত যকাত্িা অৈুনবৰ্াি উদ্ভৱ হয়, 

িাজ্য/যকন্দ্ৰীয় চিকাত্ি, ক্ৰম্বদ্ধভাত্ৱ, ইয়াি সৈত্ত অৈাম্ঞ্জৈযপূণ ধ িহ'ব পাত্ি এই 

আইিি নবৰ্াি, অৈুনবৰ্া আতঁিাওক: 

 নদত্হ এো ম্যাদ উকনি য াৱাি নপছত এত্ি যকাত্িা অিধাি কিা িহ'ব এই আইি আিম্ভ 

কিাি দুবছি। 

(2) এই শাখাি অৰ্ীিত কিা প্ৰনতত্ো আত্দশ, ন ম্াি যৈািকাত্ি ই িাজ্য অনৰ্নিয়ম্/িাজ্য 

িাজ্য অনৰ্নিয়ম্ি প্ৰনতত্ো গতহি ৈন্বত্ন্ধ স্থাপি কিাি নপছত হ'ব। 

47. (1) প্ৰত্ াজ্য িাজ্য/িাজ্য ভাডা নিয়ন্ত্ৰণ আইি ইয়াি দ্বািা বানতি কিা হয়। 

(2) এত্ি বানতি িখাি পাছতআৰু এই আইিি নবৰ্ািি অৰ্ীিত এই আইিি অৰ্ীিত বাকী 

িকা ৈকত্িা ঘেিা আৰু অিযািয প্ৰক্তক্ৰয়া, এই আইিি আিম্ভনণত, এই আইিি নবৰ্াি 

অিুৈনি অবযাহত িখা হ'ব আৰু নিষ্কাশি কিা হ'ব, য ি এই আইিখি বিবৎ সহ আত্ছ 

আৰু এই আইিখি উত্তীণ ধ যহাৱা িানছি: 

 নদত্হ এই আইিখি বিবৎ যহাৱাি এশ আশী নদিি নভতিত িকা বযক্তিজ্ি এই আইিি 

অৰ্ীিত আৰু অিুৈনি এত্ি চতধাৱিী বা আপীি বা আি যকাত্িা প্ৰক্তক্ৰয়াি নবষয়ি নবষত্য় 

িতুি আত্বদি কিাি বাত্ব বানতি কিা আইিি অৰ্ীিত বাকী িকা ন ত্কাত্িা চয়ে বা 

আপীি বা আি ন ত্কাত্িা প্ৰক্তক্ৰয়া প্ৰতযাহাি কিাি অনৰ্কাি িানকব। , আৰু ৈীম্াবদ্ধতাি 

উত্েত্শয,  নদ ইয়াক এই আইি আিম্ভ যহাৱাি পিা 180 নদিি নভতিত দানখি কিা হয়, 

প্ৰতযাহাি কিা চয়েত্ো দানখি কিাি তানিখত দানখি কিা বুনি ৰ্ািণা কিা সহনছি আৰু ন  

তানিখত এই আত্বদি বা প্ৰক্ৰয় িখা সহনছি যৈই তানিখত আপীি বা অিযািয প্ৰক্ৰয় 

প্ৰতযাহাি িখাি যক্ষত্ৰত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

শব্ত্ৰণ িৰা 
সহৰছ শনয়ম।
  

অসুশব্ধা 
আত্ৰৰাৱাৰ 
অশধিাৰ।
  

সঞ্চয় ব্াশত্ৈ 

িৰি । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ৰথম অন্ুসূচী 

[ধাৰা 4(1)] চাওক। 

ধাৰা সম্পকীয় তথযৰ বালব প্ৰপত্ৰ 

 

প্ৰমত, 

ভাডা কতৃপৃক্ষ 

  

1. ন্াম আৰু ঠিকন্া* :  ই-চমইি id আৰু পমৰচয় মবৱৰণসহ ভূমমমামিক 

2. সম্পমিৰ ন্াম আৰু ঠিকন্া* : বযৱস্থাপক (যমদ থালক), ই-চমইি id সহ 

আৰু পমৰচয়ৰ মবৱৰণ 

3. ভাডাঘৰৰ ন্াম(সমূহ) আৰু ঠিকন্া* : _________________________________________ 

 ই-চমইি id আৰু পমৰচয় সহ _________________________________________________ 

 মবৱৰণসমূহ  ____________________________________________________ 



4. পবৃূ্ৰ ভাডাঘৰৰ  মবৱৰণ, যমদ : মযলকালন্া 

5. চচৌহদৰ মবৱৰণ: এমপপুৰলেণ্ট ভূমমসহ ভাডাতীয়া, যমদ 

মযলকালন্া   

6. চকান্ তামৰখৰ পৰা দখি মদয়া হহলে :  _____________________________________ 

 ভাডাতীয়ালি   

7. ধাৰা 7-ত পমৰল াধ কমৰব িগা ভাডা :  

8. আচবাব আৰু অন্যান্য সঁজুমি : ভাডাতীয়াক প্ৰদান্ কৰা হহলে   

9. পমৰল াধ চযাগয অন্যান্য মাচুি:  

 ক।   মবদযুৎ : ___________________________ 

 খ. পান্ী :  ______________________________ 

গ। অমতমৰক্ত সাজ-চপাোক, মিঠেিং আৰু মিচমিচ 

d. অন্যান্য চসৱাসমূহ 

10. ভাডা/িীজ চুক্ৰক্ত সিংিগ্ন কৰক, যমদ থালক  : _____________________ 

11. ভাডাৰ মযাদ (_  __________________________________________________ 

যাৰ দ্বাৰা প্ৰদান্ কৰা হ'ব)   

১২. চপন্ ন্িং ভূমমমামিকৰ: 

 ১৩) অধৰ ন্িং। ভূমমৰ স্বত্বামধকাৰীৰ: : _____________________ 

১৪. চপন্ ন্িং ভাডাতীয়াৰ:  _______________________ 

 

 

১৫) আৰ্াি িং। ভাডাতীয়াি: __________________________________________ 

* ইত্ম্ইি আৰু ম্'বাইি িম্বি অেভুধি কিক। 

: 

িাম্ আৰু স্বাক্ষি 

ভূনম্ম্ানিকি: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূশমমাশৈিৰ 

িৰটাগ্ৰাি 

 



িাম্ আৰু স্বাক্ষি : 

ভাডাতীয়াি: 

            
            
            
            
            
            
      

এিনচএি: 1. ভাডা/িীজ্ চুক্তি 

2. ভূনম্ম্ানিকি যপি আৰু আৰ্াি স্ব-নিৰ্ ধানিত প্ৰনতনিনপ 

3. যপি আৰু অIৰ্াি নিত্জ্ প্ৰম্ানণত ভাডাতীয়াি প্ৰনতনিনপ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

মদ্বতীয় অন্ুসচূী 

[ধাৰা 15 (1)] চাওক। 

ভূমমমামিকৰ মাজত তত্বাৱধান্ৰ দাময়ত্বৰ মবভাজন্ 

আৰু ভাডাতীয়াসকি 

ৰ্ািা 15 অিুৈনি, অংশ এ-ি অৰ্ীিত পিা নবষয়ত্বািি সৈত্ত ৈম্পনকধত যম্িাম্নতি বাত্ব ভূনম্ম্ানিক 

দায়বদ্ধ হ'ব আৰু অংশ নব-ি অৰ্ীিত পিা নবষয়ি বাত্ব ভাডাতীয়া দায়বদ্ধ হ'ব। 

অিং  A 

ভূনম্ম্ানিকি দানয়ে 

1. ভাডাতীয়াি দ্বািা যহাৱা ক্ষনতি ফিত যহাৱা ক্ষনতি বানহত্ি গঠিমূ্িক যম্িাম্নত 

২) যদৱাি বা ঘি আৰু দুৱাি আৰু নখনিকীি নচত্ৰকিা 

 

ভাডাত্ীয়াৰ িৰটাগ্ৰাি 

 



3. প্ৰত্য়াজ্ি হ'যি পাইপ ৈিনি কিা 

4. প্ৰত্য়াজ্ি হ'যি আভযেিীণ আৰু বানহযক সবদুযনতক ৱায়ানিং আৰু ৈম্পনকধত তোৱৰ্াি 

অিং  B 

ভাডাতীয়াি দ্বািা কনিব িগা ম্যাদী যম্িাম্নত 

1. যেপ ৱাচাি আৰু যেপৈিনি কিা 

2. িিা পনিষ্কাি কিা 

৩) পািীি যম্িাম্নত 

৪) অববানহকাি যম্িাম্নত ৰ্ুব 

৫) বাি োব যম্িাম্নত 

৬) গ'জ্ধি যম্িাম্নত 

৭. বতধিী ভািঁক যম্িাম্নত 

৮. চুইচ আৰু চত্কে যম্িাম্নত 

9. মু্খয আভযেিীণ আৰু বানহযক ৱায়ানিং পনিৱতধিি বানহত্ি সবদুযনতক ৈঁজ্নুিি যম্িাম্নত আৰু প্ৰনতস্থাপি 

10. িান্ধিীঘিি  যম্িাম্নত 

11. দুৱাি, আিম্ািী, নখনিকী আনদি িেঁ আৰু িক ৈিনি কিা। 

১২) ম্াউছ-যিেি প্ৰনতস্থাপি 

13. নখনিকী, দুৱাি আনদত কাচঁি যপত্িি ৈিনি কিা। 

14. ভাডাটীয়াৰ দ্বািা বানহিলি  বযৱহাি কিা। 

 


