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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ভূিম ম ণালয়
শাখা-৯
বােডর আইন ও িবিধমালা
িব ি
ঢাকা, ২৩ শ আি ন, ১৩৯৭/৯ই অে াবর,১৯৯০
এস.আর.ও নং ৩৫০-আইন/৯০-ভূিম আপীল বাড আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সেনর ২৪ নং আইন) এর ধারা ৭
এ দ
১।

মতাবেল সরকার িন
সংি

প িবিধমালা ণয়ন কিরেলন, যথা:-

িশরনামা।–

এই িবিধমালা ভূিম আপীল বাড িবিধমালা, ১৯৯০ নােম অিভিহত হইেব।
২।

সং া।–
িবষয় বা সংেগর পিরপ ী িকছু না থািকেল এই িবিধমালায়-

(ক)
(খ)

আইন অথ ভূিম আপীল বাড আইন, ১৯৮৯;
চয়ারম ান অথ ভূিম আপীল বােডর চয়রম ান;

(গ)

ফুলেবাড অথ চয়ারম ান ও সদস েদর সম েয় গিঠত বাড;

(ঘ)

শাখা অথ সু ুভােব বােডর কম স

(ঙ)

সদস অথ ভূিম আপীল বােডর সদস ;

(চ)

সিচব অথ ভূিম আপীল বােডর সিচব।

াদেনর জন গিঠত একিট কায ইউিনট;

৩।

বােডর কায ব ন ও প িত।

(১)

বাড ভূিম, ভূিম রাজ ও ভূিম ম ণালেয়র িনয় ণাধীন ভূিম িবষয়ক সমুদয় আইেনর অধীেন এবং
সরকার কতৃ ক সমেয় সমেয় জারীকৃত সাকুলার/আেদশ মাতােবক িবভাগীয় কিমশনােরর আেদেশর
িব ে

িন বিণত িবষেয় আপীল/িরিভশন মামলা

নানী কিরেব এবং সরকার কতৃ ক বােডর িনকট

িরত য কান িবষেয় পরামশ দান কিরেব:(ক)

ভূিম সং া মামলা (রাজ স

কীয়);

(খ)

নামজারী ও খািরজ মামলা;

(গ)

সায়রাত ও জলমহাল সং া

(ঘ)

ভূিম রকড স

(ঙ)

ভূিম উ য়ন কর সািটিফেকট মামলা;

(চ)

খাস জিম বে াব

(ছ)

িপ.িড.আর. এ াে র অধীেন দােয়রকৃত িরিভশন/আপীল মামলা;

(জ)

অিপত, পিরত

মামলা;

িকত মামলা;
সং া

মামলা;

ও িবিনময় স

ি

িবষয়ক মামলা;

(ঝ)

ওয়াকফ/ দেবা র স

ি

সং া

মামলা (উ

স

ি

ব ব াপনা ও

শাসিনক িবষয়

ব তীত);
(ঞ)

সরকার কতৃ ক সেময় সমেয় ন া

অন ান দািয়

(ট)

অধ: ন ভূিম আদালতসমূেহর কায ম পিরদশন, অনুবী ণ ও মূল ায়ন;

(ঠ)

ভূিম সং া

আইন, আেদশ ও িবিধ স

পালন;

েক সরকার কতৃ ক

িরত িবষয়ািদেত পরামশ

দান।
(২)

চয়ারম ান ও সদস গণ পৃ থক এবং এককভােব প গণেক
পুনিবেবচনার আেবদেনর উপর আেদশ

নানী েম আপীল/িরিভশন এবং

দান কিরেবন এবং উ

আেদশ বােডর আেদশ িহসােব

গণ হইেব।
(৩)

বাড কতৃ ক

দ

কান আেদেশর পুনিবেবচনা, মামলায় আইনগত জিটলতা বা আইেনর ব াখ ার

েয়াজন দখা িদেল চয়ারম ান িবষয়িট ফুলেবােড ( চয়ারম ান ও সদস গণ সম েয় গিঠত বাড)
িবেবচনার জন উপ াপেনর আেদশ

দান কিরেত পািরেবন এবং সদস উ

প আেদেশর জন

চয়ারম ােনর িনকট িবষয়িট উপ াপন কিরেবন। চয়ারম ান িবষয়িটর উপর ফুলেবােডর িস াে র
েয়াজন মেন কিরেল িতিন ফুলেবােড িবষয়িট পশ কিরেবন এবং ফুলেবাড

নানীর মাধ েম িস া

হণ কিরেবন।
(৪)
(৫)

বােডর য কান িবচার ও শাসিনক িবষয়ক ব ব া ভূিম আপীল বােডর নােম গৃ হীত হইেব।
প গণ

য়ং অথবা (িনযু ) আইনজীবীর মাধ েম আপীল/িরিভশন ও পুনিবেবচনার (িরিভউ)

আেবদন দােয়র কিরেবন।
(৬)

চয়ারম ান বােডর
িনেদ দািয়

৪।
(১)

শাসিনক ব ব াপনার উে েশ কেয়কিট শাখা গঠন কিরেবন এবং শাখাসমূেহ

অপণ কিরেবন।

আেদশ।Ñ
বােডর সমীেপ দােয়রকৃত আপীল/িরিভশন ও পুনিবেবচনার আেবদেন

বাড আেদশ

দান

কিরেবন।
(২)

আপীল/িরিভশন মামলায় আেদশ দােনর পূেব বাড প গণেক নািটশ

দান এবং সংি

সমুদয়

রকড তলব ও পয ােলাচনা কিরেত পািরেব।
(৩)

পুনিবেবচনার আেবদেনর প গণেক নািটশ দান কিরেত পািরেব।

(৪)

আপীল/িরিভশন মামলায় ন ায় িবচােরর ােথ বাড

েয়াজন মেন কিরেল কান মামলা

ও যথাযথ িনেদশসহ তিকত আেদশ দানকারী কতৃ পে র িনকট পুনঃ

েয়াজনীয়

রণ কিরেত পািরেব।

৫।

পুনিবেবচনার আেবদন।Ñ

(১)

পুনিবেবচনার আেবদেন তিকত আেদেশ য আইনগত ও তথ গত িবষয়াবলী িবেবিচত হয় নাই
স

ূণভােব তা উে খপূবক পুনিবেবচনার িবষয়সমূহ িনিদ কিরয়া পুনিবেবচনার আেবদন কিরেত

পািরেব।

(২)

বাড কতৃ ক পুনিরেবচনার আেবদেনর উপর
আপীল/িরিভশন মামলায় দ

৬।
(১)

আেদশ এবং উপ-িবিধ (১) এর িবধান সােপে

বিলয়া গণ হইেব।

কায পিরচালনা।বাড সে টািরেয়ট ইন
স

(২)

আেদশ চূড়া

দ

াকশন , ১৯৭৬ ও অপরাপর

চিলত সরকারী আেদশ মাতােবক কায

াদন কিরেব এবং েয়াজেন সরকােরর িনেদশ/অনুেমাদন চািহেব।

িবিধ,

মতা ও সরকারী আেদশ িনেদেশর আওতাভু

নয়, এমন িবষেয় বাড সরকােরর িনকট

িবষয়িট িনেদেশর জন উপ াপন কিরেব।
৭।

সাধারণ।
বােডর সকল কমকতা এই িবিধমালা পালেন যতœবান হইেব।

রা পিতর আেদশ েম
এ. জড.এম.নািছরউি ন
সিচব

