িচংিড় চাষ অিভকর আইন, ১৯৯২
( ১৯৯২ সেনর ৫৩ নং আইন )
[১০ নেভ র, ১৯৯২]
িচংিড় চাষ এলাকার উপ ত জিমর উপর অিভকর আেরাপকে

ণীত আইন৷

যেহ িচংিড় চাষ এলাকার উপ ত জিমর উপর অিভকর আেরাপ করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহ এত ারা িন প আইন করা হইল:সংি
১৷ (১) এই আইন িচংিড় চাষ অিভকর আইন, ১৯৯২ নােম অিভিহত হইেব৷
িশেরানামা
ও বতন (২) সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরখ হইেত এই আইন বলব হইেব৷
সং া

২৷ িবষয় বা সংেগর পিরপ ী কান িক না থািকেল, এই আইেন,(ক) “অিভকর” অথ এই আইেনর অধীন েদয় অিভকর;
(খ) “জিমর মািলক” অেথ জিমর দখলদারেকও ঝাইেব;
(গ) “পািন উ য়ন বাড” অথ Bangladesh Water and Power Development Boards
Order, 1972 (P.O No. 59 of 1972) এর অধীন গ ত Water Development
Board; এবং
(ঘ) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ৷

আইেনর ৩৷ আপাততঃ বলব অ
াধা
কাযকর হইেব৷

কান আইেন যাহা িক ই থা ক না কন, এই আইন ও তদধীন ণীত িবিধর িবধানাবলী

অিভকর ৪৷ (১) সরকার ক ক িচংিড় চাষ এলাকায় িনিমত ব ধ বা খনন ত খাল বা ািপত পািন িনয় ণ অবয়েবর দ ন
আেরাপ কান জিম উপ ত হইয়ােছ, বা উপ ত হইেত পাের বিলয়া সরকার যিদ অিভমত পাষণ কের, তাহা হইেল সরকার
উ এলাকায়, অতঃপর
ািপত এলাকা বিলয়া উি িখত,
াপেনর মা েম উহােত উি িখত হাের, অিভকর
আেরাপ করার অিভ ায় ঘাষণা কিরেত পািরেব:
তেব শত থােক য, কান
বা কম হইেত পাের৷

ািপত এলাকার

ািবত অিভকর অ

কান

ািপত এলাকার অিভকর হইেত বশী

(২)
ািপত এলাকার কান জিমেত াথ আেছ এই প কান ি উপ-ধারা (১) এর অধীন
াপন কািশত
হওয়ার ি শ িদেনর মে সই জিম উ উপ-ধারার অধীন ঘািষত এলাকার অ
করার িব ে সরকােরর
উে ে , িবিধ ারা িনধািরত কমকতার িনকট, িলিখত আপি উ াপন কিরেত পািরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (২) ত উি িখত সময়সীমার মে

া আপি িবেবচনা কিরয়া সরকার

াপন ারা-

(ক) অিভকর আেরােপর ঘাষণা ত াহার কিরেত পািরেব, বা
(খ) য এলাকা স েক উপ-ধারা (১)এর অধীন ঘাষণা দওয়া হইয়ােছ সই এলাকায় বা উহার কান অংেশ অিভকর
আেরাপ কিরেত পািরেব৷
অিভকর ৫৷ (১) ধারা ৪(৩)(খ) এর অধীন অিভকর আেরাপকারী াপন কাশনার পর, যতশী স ব, িবিধ ারা িনধািরত
িনধারণ ও ি
ািপত এলাকার অ
হইয়ােছ এমন সকল জিমর অিভকর িনধারণ কিরেবন৷
আদায়
(২) অিভকর দােন জিমর মািলেকর াতােথ পািন উ য়ন বাড উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধািরত অিভকর দখাইয়া
কাে
াথিমক না শ জারী কিরেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীত না শ পািন উ য়ন বাড ত ক ক ি র ত ািপত এলাকার িবিশ ােন
জারী কিরেব এবং উ না েশ াথিমকভােব িনধািরত অিভকেরর পিরমােণর িব ে িলিখত আপি উ াপেনর
সময়সীমা উে খ কিরেব৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এ উি িখত সময়সীমার মে া আপি িবেবচনার পর পািন উ য়ন বাড ড়া ভােব অিভকর
িনধারণ কিরেব এবং যতিদন পয ধারা ৪(৩) (খ) এর অধীন াপন বলব থািকেব ততিদন পয উ প
িনধািরত অিভকর েদয় থািকেব৷
(৫) উ প িনধািরত অিভকর পিরেশােধর জ িবিধ ারা িনধািরত ি জিমর মািলেকর উপর না শ জারী
কিরয়া না েশ উি িখত তািরেখর মে অিভকর পিরেশাধ করার িনেদশ িদেবন৷
(৬) এই ধারার িবধান সােপে , িবিধ ারা িনধািরত ি

ারা এবং প িতেত অিভকর আদায় করা হইেব৷

(৭) উপ-ধারা (৫) এর অধীন না েশ উি িখত তািরেখর মে অিভকর পিরেশাধকারী জিমর মািলক সরকার ক ক
িনধািরত হাের িরেবট পাওয়ার অিধকারী হইেবন৷
(৮) উপ-ধারা (৫) এর অধীন না েশ উি িখত তািরেখর মে যিদ কান জিমর মািলক অিভকর পিরেশাধ না কেরন,
তাহা হইেল ত হােক অপিরেশািধত অিভকেরর জ সরকার ক ক িনধািরত হাের বা সিরক দ দান কিরেত হইেব৷
অিভকর ৬৷ আপাততঃ বলব অ কান আইন, রীিতনীিত, থা বা ি েত যাহাই থা ক না কন, ািপত এলাকায়
দােনর আেরািপত অিভকর সংি জিমর মািলক ক ক েদয় হইেব:
দািয়
তেব শত থােক য, -মািলক ধারণ ত কান জিমর উপর যিদ অিভকর আেরাপ করা হয়, তাহা হইেল উ
অিভকর উ জিমর আয় হণকারী ি ক ক েদয় হইেব, যাহা িতিন(ক) উ জিমর আয় ভাগ করার েব কতন কিরয়া রািখেত পােরন, বা
(খ) অিভকর দােন দায়ী ি হইেত এইভােব আদায় কিরেত পািরেবন যন উ
ঋণ হণ কিরয়ািছেলন৷

দানকারী ত হার িনকট হইেত

বেকয়া ৭৷ এই আইেনর অধীন দসহ যাবতীয় বেকয়া অিভকর পাবিলক িডমা (Public demand) িহসােব আদায়
অিভকর করা হইেব৷
ও দ

আদায়
মতা
অপণ

৮৷ সরকার এই আইেনর অধীন উহার সকল অথবা য কান মতা, সরকারী গেজেট
বা ক প েক অপণ কিরেত পািরেব৷

িবিধ
৯৷ এই আইেনর উে
ণয়েনর
মতা

রণকে , সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা, য কান ি

াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব৷
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