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�থম অধ�ায়
�ারি�ক

িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা আইন, ২০১০
( ২০১০ সেনর ৪৮ নং আইন )

[ অে�াবর ৫, ২০১০ ]

িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও উহার ব�ব�াপনাসহ অ�া� আ�ষি�ক িবষেয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন

�যেহতু িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও উহার ব�ব�াপনাসহ অ�া� আ�ষি�ক িবষেয় িবধান �ণয়ন করা সমীচীন ও
�েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব।

 (২) এই আইেনর -

  (ক) ধারা ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ও ৩২ অিবলে�

কায�কর হইেব;

 (খ) দফা (ক) �ত উি�িখত ধারা�িল ব�তীত অ�া� ধারা�িল ৭ িডেস�র, ২০০৮ ি��া�

তািরখ হইেত কায�কর হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

  (১) "অ�েমািদত ন� শা" অথ� �েযাজ� ইমারত িনম�াণ, ভূিম উ�য়ন এবং বাংলােদশ �াশনাল

িবি�ং �কাডসহ(Bangladesh National Building Code) এতদসং�া� �চিলত অ�া�

িবিধিবধান অ�যায়ী যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক অ�েমািদত ন� শা;

 (২) "কমন ��স"অথ� িরেয়ল এে�ট এর জ� সহেযাগী ��স �যমন, িল� ট-লবী,িসঁিড় ঘর,

িল� ট �মিশন �ম, �জনােরটর সাব-��শন, �কয়ারেটকার ক�, গাড� �ম, কমন ফ�ািসিলিটস

এর জ� ব�ব�ত �ান;

 (৩) "কতৃ�প�" অথ� ধারা ৪ এর অধীন �ঘািষত বা, ���মত, উি�িখত কতৃ�প�;

 (৪) "��তা" অথ� িরেয়ল এে�ট �েয়র উে�েশ� িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার এর সিহত চুি�ব�

�কান ব�ি�;

 (৫) "নগর উ�য়ন কতৃ�প�" অথ� Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of

1953) এর অধীন �িতি�ত রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�,Chittagong Development
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Authority Ordinance, 1959 (Ordinance No. LI of 1959)এর অধীন �িতি�ত

চ��াম উ�য়ন কতৃ�প�,Khulna Development Authority Ordinance, 1961

(Ordinance No. II of 1961)এর অধীন �িতি�ত খলুনা উ�য়ন কতৃ�প� এবংRajshahi

Town Development Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXVIII of

1976)এর অধীন �িতি�ত রাজশাহী উ�য়ন কতৃ�প�;

 (৬) "িনব�ন সনদ" অথ� ধারা ৫ এর অধীন ই��কৃত িনব�ন সনদ;

 (৭) "িনধ�ািরত" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

 (৮) "�ট" অথ� বাসেযাগ� এক খ�ড জিম যাহার উপর এক বা একািধক আবািসক বা

�ািত�ািনক বা বািণিজ�ক ��াট িনম�াণ করা যায়;

 (৯) "��ার ��স" অথ� �দওয়াল ও অ�া� ভারবাহী কাঠােমার আ�ভূিমক ���ফলসহ

ব�বহারেযাগ� ইমারেতর একিট তলার ���ফল;

 (১০) "ব�ি�" অেথ� �কা�ানী, সিমিত বা ব�ি� সমি�, সংিবিধব� হউক বা না হউক, অ�ভু��

হইেব;

 (১১) "িবি�ং সািভ�েসস" অথ� আেলা-বাতােসর চলাচল, �ব��িতক সংেযাগ, শীতাতপ িনয়�ণ,

উ�াপন(heating),অভ��রীণ শ�(acoustics) িনয়�ণ, িলফট, গ�ােরজ, এে�েলটর ও মিুভং

ওয়াক �াপন, পািন সরবরাহ, অি�িনব�াপণ, পয়ঃ ও পািন িন�াশন, গ�াস সরবরাহ এবং

�টিলেফান সংেযাগ ও সংি�� অ�া� �িবধার সি�েবশ;

 (১২) "িরেয়ল এে�ট(real estate)"অথ� উ�য়ন, ব�ব�াপনা ও �য়-িব�য়েয়র িনিম�

আবািসক বা �ািত�ািনক বা বািণিজ�ক �ট অথবা এপাট�েম�ট বা ��াট, �ািত�ািনক বা িম�

��ার ��স জাতীয় �াবর ভূ-স�ি�;

 (১৩) "িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা" অথ� �বসরকারী উেদ�ােগ অথবা সরকারী-

�বসরকারী �যৗথ উেদ�ােগ িকংবা িবেদশী অথ�ায়েন িরেয়ল এে�ট �ট অথবা এপাট�েম�ট বা

��াট, বা িশ� বা বািণিজ�ক �ট বা ��াট, বা �ািত�ািনক বা িম� ��ার ��স জাতীয় �াবর ভূ-

স�ি�র উ�য়ন, �য়-িব�য় িনয়�ণ, বরা�, িনম�াণ ও র�ণােব�ণ;

 (১৪) "িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �ক� বা �ক�" অথ� �ডেভলপার কতকৃ�

 (অ) �বসরকারী আবািসক বা �ািত�ািনক বা বািণিজ�ক বা িশ� �ট উ�য়ন ও বরা�; এবং

 (আ) িরেয়ল এে�ট িনম�াণ, �য়-িব�য়, বরা�, ইত�ািদর জ� গহৃীত �ক� বা �ক�সমহূ;

এবং

 (১৫) "িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার বা �ডেভলপার" অথ� িরেয়ল এে�ট ব�বসা পিরচালনার

উে�েশ� এ আইেনর ধারা ৫ এর অধীন িনবি�ত �কান ব�ি�।

�েযাজ�তা
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ি�তীয় অধ�ায়
কতৃ�প� �িত�া, িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার িনব�ন, দািয়�, ইত�ািদ

৩। (১) স�ণূ�ভােব সরকারী ব�ব�াপনায় পিরচািলত িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা

কায��েমর ��ে� এই আইেনর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব না।

 (২) সরকােরর �কান ম�ণালয় বা িবভাগ অথবা উহার অধীন� বা সংয�ু �কান দ�র বা সং�া বা

কতৃ�প� অথবা �কান সংিবিধব� কতৃ�প� বা �ায়�শািসত �িত�ান �কান �ডেভলপার এর সিহত

�যৗথভােব িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা কায��ম পিরচালনা কিরেল উহা সরকারী-

�বসরকারী �যৗথ উেদ�ােগ িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা িহসােব গণ� হইেব এবং

�সইে�ে� এই আইন এবং তদধীন �ণীত িবিধমালা �েযাজ� হইেব।

কতৃ�প� �িত�া ৪। (১) সরকার, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� এক বা একািধক কতৃ�প� �িত�া কিরেত

পািরেব এবং ত�ে�েশ� সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �য �কান সরকারী বা সংিবিধব� বা

�ায়�শািসত �িত�ানেক ��াপেন উি�িখত এলাকার জ� কতৃ�প� িহসােব �ঘাষণা কিরেত

পািরেব।

 (২) িবেশষ কিরয়া এবং উপ-ধারা (১) এর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া,-

 (ক) সংি�� নগর উ�য়ন কতৃ�প� এবং নগর উ�য়ন কতৃ�পে�র অবত�মােন সংি�� িসিট

কেপ�ােরশন, উহার �ানীয় অিধে�ে�র জ�;

 (খ) সংি�� �পৗরসভা, উহার �ানীয় অিধে�ে�র জ�;

 (গ) সংি�� ক�া�টনেম�ট �বাড�, উহার �ানীয় অিধে�ে�র জ�; এবং

 (ঘ) নগর উ�য়ন কতৃ�প�, �পৗরসভা এবং ক�া�টনেম�ট �বাড� বিহভূ�ত এলাকার জ� জাতীয়

গহৃায়ন কতৃ�প�-

 এই আইেনর অধীন কতৃ�প� িহসােব গণ� হইেব।

িরেয়ল এে�ট
�ডেভলপার
িনব�ন

৫। (১) এই আইেনর িবধান অ�যায়ী �কান একিট িনিদ�� এলাকায় িরেয়ল এে�ট ব�বসা

পিরচালনার উে�েশ� �েত�ক িরেয়ল এে�ট �ডেভলপারেক সংি�� কতৃ�পে�র িনকট হইেত

িনব�ন �হণ কিরেত হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সম� বাংলােদেশ িরেয়ল এে�ট ব�বসা

পিরচালনা কিরেত হইেল উ� িরেয়ল এে�ট �ডেভলপারেক সরকােরর িনকট হইেত িনব�ন

�হণ কিরেত হইেব।

  (৩) �েত�ক িরেয়ল এে�ট �ডেভলপারেক িন�বিণ�ত কাগজপে�র কিপসহ িনব�েনর জ� িবিধ

�ারা িনধ�ািরত ফরেম সরকার বা, ���মত, কতৃ�পে�র িনকট আেবদন কিরেত হইেব, যথা :-

 (ক) ��ড লাইেস�;
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  (খ) ট�া� আইেডি�টিফেকশন ন�র(িটআইএন) সািট�িফেকট;

 (গ) মলূ� সংেযাজন কর(VAT)�রিজে�শন ন�র;

 (ঘ)(i)�ক� �ণয়ন ও বা�বায়েনর অিভ�তা (যিদ থােক);

 (ii)কািরগরী ব�ি�েদর �যাগ�তার �মাণপ� (�পিত, �েকৗশলী ও পিরক�নািবেদর িশ�াগত

�যাগ�তার সনদ এবং সংি�� �পশাজীবী �িত�ােনর সদস� পে�র সনদ);

  (ঙ) �কা�ানী হইেল, �মেমাের�ডাম অব এেসািসেয়শন(Memorandum of Association)

এবং আিট�েকল�  অব এেসািসেয়শন (Articles of Association)সহ সািট�িফেকট অব

ইনকেপ�ােরশন(Certificate of Incorporation);

 (চ) িরেয়ল এে�ট এ�ড হাউিজং এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ির�াব) অথবা ল�া�ড

�ডেভলপাস� এেসািসেয়শন এর সদস� পেদর িনব�েনর কিপ, যিদ থােক।

 (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আেবদন �াি�র পর সরকার বা, ���মত, কতৃ�প� �া� তথ�ািদ

৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� যাচাই-বাছাই পবূ�ক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য-

  (ক) আেবদনকারী িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর জ� িনধ�ািরত শত�াবলী পরূণ

কিরেত স�ম, তাহা হইেল উ� সমেয়র মেধ� আেবদনিট ম�রু কিরেব এবং ত� স�েক�

আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব; অথবা

  (খ) আেবদনকারী উ� শত�াবলী পরূণ কিরেত অ�ম, তাহা হইেল কারণ উে�খ কিরয়া আেবদন

নাম�রু কিরেব এবং ত� স�েক� আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব।

 (৫) উপ-ধারা ৪ (ক) এর অধীন আেবদন ম�রু করা হইেল সরকার বা, ���মত, কতৃ�প�

আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরবার তািরখ হইেত পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�,

�েযাজ� িফস আদায় সােপে�, ৫ (পাঁচ) বৎসেরর জ� আেবদনকারীর বরাবের একিট িনব�ন

সনদ ই�� কিরেব এবং উ� িনব�ন সনদ ৫(পাঁচ) বৎসর অ�র অ�র নবায়ন করা যাইেব।

  (৬) িনবি�ত �ডেভলপারেদর একিট তািলকা সংি�� কতৃ�প� িনধ�ািরত প�িতেত সংর�ণ ও

�কাশ কিরেব।

  (৭) িনধ�ািরত প�িতেত �ডেভলপােরর িনব�ন নবায়ন, বািতল ও সংেশাধন করা যাইেব।

�ডেভলপােরর
দায়-দািয়�

৬। (১) এই আইেনর অধীন সকল �ডেভলপারেক তদকতৃ�ক ��তকৃত �সেপ�ােস িরেয়ল

এে�ট এর িনব�ন ন�রসহ উহার নাম, িঠকানা ও যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক অ�েমািদত ন� শার

অ�েমাদন ন�রসহ �ারক ন�র ও তািরখ উে�খ কিরেত হইেব।

 (২) �কান �ডেভলপার কতৃ�প� কতকৃ� িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �ক� অ�েমাদন এবং �ডেভলপার

কতৃ�ক হ�া�র দিলল স�াদেনর �মতা বা অিধকার �াি�র পেূব� িরেয়ল এে�ট �য়িব�েয়র

জ� �কে�র িব�ি� গণমাধ�েম �চার কিরেত পািরেব না।
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ততৃীয় অধ�ায়

(৩) �ক� অ�েমাদেনর পেূব� ��তার িনকট �ডেভলপার �কান িরেয়ল এে�ট িব�য় কিরেত বা

িব�েয়র জ� চুি�ব� হইেত পািরেব না।

 (৪) �েত�ক �ডেভলপার ��তােক কতৃ�পে�র অ�েমাদন ও সংি�� জিমর মািলকানা সং�া�

দিললপ� �দশ�ন কিরেব।

 (৫) অ�েমািদত ন� শা ব�তীত অ�া� সহেযাগী �াপত� ন� শা, কাঠােমাগত

নকশাসহ(structural design)অ�া� িবি�ং সািভ�েসস িডজাইন ও দিললািদ �ডেভলপার

কতৃ�ক �িত�া�িরত হইেত হইেব।

 (৬) �বসরকারী বা সরকারী-�বসরকারী �যৗথ উেদ�ােগ আবািসক �ট �কে�র আওতাধীন

জিমর মািলকানা �� ও �িত��েদর পনুব�াসেনর ��ে� �বসরকারী আবািসক �কে�র ভূিম

উ�য়ন িবিধমালা, ২০০৪, �েয়াজনীয় সংেশাধন সােপে�, অ�সরণ কিরেত হইেব।

 (৭) �েত�ক �ডেভলপারেক যথাযথ কতৃ�পে�র িনকট হইেত �বসরকারী আবািসক �কে�রভূিম

উ�য়ন িবিধমালা, ২০০৪, �েয়াজনীয় সংেশাধন সােপে�, এবং �েযাজ� ইমারত িনম�াণ সং�া�

িবিধমালা অ�যায়ী িরেয়ল এে�ট এর ন� শার অ�েমাদন, িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �ক� উ�য়ন,

সংেশাধন, পনুঃঅ�েমাদন বা নবায়ন কিরেত হইেব।

 (৮) �বসরকারী বা সরকারী-�বসরকারী �যৗথ উেদ�ােগ িনিম�ত িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �কে�র

�ল-আউট ��ান িনধ�ািরত প�িতেত যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক অ�েমািদত হইেত হইেব।

 (৯) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �কে�র ��ে� �বসরকারী আবািসক �কে�র ভূিম

উ�য়নিবিধমালা, ২০০৪ অ�যায়ী নাগিরক �িবধািদ, যতদূর স�ব, িনি�ত কিরেত হইেব।

 (১০) �েত�ক �ডেভলপারেক সংি�� আইন ও িবিধ-িবধান অ�যায়ী িরেয়ল এে�ট

উ�য়ন�ক� এই�েপ বা�বায়ন কিরেত হইেব যাহােত �ক� সংি�� �য �কান �কােরর

অবকাঠােমা বা �ট বা ��াট বা রা�াঘাট, �ব��িতক সংেযাগ, পািন সরবরাহ, পয়ঃ ও পািন

িন�াশন, গ�াস সরবরাহ এবং �টিলেফান সংেযাগ ও সংি�� অ�া� �িবধার �কান�প �িত

সাধন না হয়।

ভূিমর মািলক
কতৃ�ক িরেয়ল
এে�ট িনম�াণ

৭। (১) �কান �ডেভলপার জিম খিরদ কিরয়া উ� জিমেত মািলক িনয়ত হইয়া উ� জিমর উপর

িব�েয়র উে�েশ� িরেয়ল এে�ট িনম�াণ কিরেল এই আইেনর সকল িবিধ-িবধান তাহার ��ে�ও

�েযাজ� হইেব।

 (২) �কান ব�ি� এককভােব বা কেয়কজন ব�ি� �যৗথভােব �কান িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার বা

বািণিজ�ক �িত�ান না হইয়াও তাহার বা তাহােদর িনজ� ভূিমর উপর �য়-িব�েয়র উে�েশ�

িরেয়ল এে�ট িনম�াণ কিরেল, তাহার বা তাহােদর ��ে�ও, যতদূর �েযাজ� হয়, এই আইেনর

িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।
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িরেয়ল এে�ট �য়-িব�য়, �রিজে�শন, হ�া�র, ইত�ািদ

িরেয়ল এে�ট
�য়-িব�েয়র
শত�াবলী

৮। (১) �সেপ�ােস বা বরা�পে� িরেয়ল এে�ট এর িব�য়েযাগ� এলাকার িবভাজনসহ যথাযথ

ব�াখ�া বা িবে�ষণ উে�খ কিরেত হইেব।

 (২) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও �য়-িব�য় সং�া� িব�ািরত শত�, প�েদর মেধ� স�ািদত

চুি�েত উে�খ কিরেত হইেব।

 (৩) �কান �ডেভলপার ��তার স�িত�েম বরা�কৃত িনিদ�� �ট বা ��াট পিরবত�ন কিরেত

পািরেব।

 (৪) �কান �ডেভলপার ��তার িনকট হইেত চুি�েত উি�িখত শেত�র বািহের অিতির� অথ� �হণ

কিরেত পািরেব নাঃ

 তেব শত� থােক �য, যিদ �কান প� পরবত�ীেত �কান উ�তমােনর সর�ামািদ সংেযাজেনর ��াব

কিরয়া পর�র স�ত হইয়া এই মেম� স�রূক চুি� স�াদন কিরেল এই িবধান কায�কর হইেব

না।

হ�া�র দিলল
স�াদন ও
�রিজে�শন

৯। (১) িরেয়ল এে�েটর সমদুয় মলূ� পিরেশােধর পর �ডেভলপার অন�ূ� ৩ (িতন) মােসর মেধ�

��তােক িরেয়ল এে�েটর দখল হ�া�র, দিলল স�াদন ও �রিজে�শন কায�ািদ স�� কিরয়া

িদেব।

 (২) িরেয়ল এে�ট এর দখল হ�া�রকােল উহার আয়তন কম বা �বশী হইেল তাহার মলূ�

 �য়কৃত দর(rate)অ�যায়ী ৩ (িতন) মােসর মেধ� সম�য় কিরেত হইেব।

 (৩) �কান �ডেভলপার �কান ভূিমর মািলেকর িনকট হইেত বা পে� আম-�মা�ারনামা

দিললবেল ভূিম �া� হইয়া উ� ভূিমেত িরেয়ল এে�ট িনম�াণ এবং তদীয় অংেশ �া� িরেয়ল

এে�ট ��তাগেণর িনকট িব�েয়র ��াব কিরেল ভূিমর মািলক বা তাহার পে� আম-

�মা�ারনামা দিলেল, উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে�, এই মেম� �ডেভলপারেক �মতা অপ�ণ

কিরেত হইেব যাহােত �ডেভলপার তাহার অংেশ �া� িরেয়ল এে�ট বাবদ দিলল �য়ং স�াদন

কিরয়া িব�য় বা অ� �কানভােব হ�া�র কিরেত পাের।

 (৪) উপ-ধারা (৩) এ বিণ�ত মেত ভূিমর মািলক বা তাহার পে� �ডেভলপারেক আম-

�মা�ারনামা দিলেলর মাধ�েম দিলল স�াদন কিরয়া িরেয়ল এে�ট িব�য় বা হ�া�েরর �মতা

অপ�ণ করা না হইেল,িনিম�ত িরেয়ল এে�ট িব�য় বা হ�া�রেযাগ� হইবার পর �ডেভলপার

কতৃ�ক িলিখতভােব অ��� হইবার ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� ভূিমর মািলক বা তাহার পে�

��তার অ��েল দিলল স�াদন কিরয়া িদেত হইেব।

 (৫) �চিলত অ� �কান আইেন িভ�তর যাহাই থা�ক না �কন, �ডেভলপার কতৃ�ক উপ-ধারা (৪)

এর অধীন অ��� হইয়া িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� ভূিমর মািলক বা তাহার পে� দিলল স�াদন

করা না হইেল, �ডেভলপার �য়ং এই ধারার �মতাবেল তদীয় অংশ এই�েপ ��তার বরাবের
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চতুথ� অধ�ায়
চুি�, ইত�ািদ

দিলল স�াদন কিরয়া িদেত পািরেব �যন �ডেভলপার িনেজই উ� ভূিম ও িরেয়ল এে�েটর

মািলক।

ভূিম মািলক ও
�ডেভলপােরর
মেধ� চুি�

১০। (১) ভূিমর মািলক িরেয়ল এে�ট উ�য়েনর লে�� �ডেভলপােরর সিহত িলিখত ি�-পাি�ক

চুি�(Joint Venture Agreement)স�াদন কিরেবন।

 (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত চুি�েত িরেয়ল এে�ট উ�য়ন বাবদ �ডেভলপােরর �া� অংেশর

পিরমাণ উে�খপবূ�ক �া� অংশ �ডেভলপােরর মেনানীত ��তা বরাবর দিলল স�াদন ও

�রিজে�শন কিরয়া �দওয়ার �মতা �দােনর লে�� �ডেভলপার বরাবর আম-�মা�ারনামা

দিলল স�াদেনর শত� উে�খসহ ভূিম উ�য়ন বা িনম�াণ কাজ �� ও �শষ কিরবার সময় উে�খ

থািকেব।

 (৩) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত চুি�র শত� অ�যায়ী িরেয়ল এে�ট উ�য়ন বা িনম�াণ কাজ �� ও

�শষ কিরেত হইেব।

িরেয়ল এে�ট
এর �িবধািদ

১১। (১) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �কে�র ��ে� �বসরকারী আবািসক �কে�র ভূিম উ�য়ন

িবিধমালা, ২০০৪ অ�যায়ী নাগিরক �িবধািদ, যতদূর স�ব, িনি�ত কিরেত হইেব।

 (২) �ডেভলপার কতকৃ� িনিম�ত সকল �কার িরেয়ল এে�ট

 (ক) আেলা-বাতাস চলাচেলর উপেযাগী হইেত হইেব;

 (খ) হ�া�েরর পেূব� উহােত সকল �কার ইউিটিলিট সািভ�স �যমন পািন, িব��ৎ, গ�াস ও

পয়ঃিন�াশন, বজ��ব�ব�াপনা, অি� িনেরাধক ব�ব�া, ইত�ািদ (�েযাজ� ��ে�) সংেযাগ

থািকেত হইেব; এবং

 (গ) হ�া�েরর পর িনম�াণ সং�া� �িটর কারেণ �মরামেতর �েয়াজন হইেল হ�া�েরর তািরখ

হইেত অন�ূন ২ (�ই) বৎসর পয�� �ডেভলপােরর িনজ খরেচ উ� �মরামত কাজ স�� কিরেত

হইেব।

 (৩) প�গেণর মেধ� স�ািদত চুি�র শত� অ�যায়ী �েত�ক �ডেভলপারেক িরেয়ল এে�ট

হ�া�েরর পর অন�ূন ১ (এক) বৎসর পয�� উহার র�ণােব�েণর কিরেত হইেব।

 (৪) িরেয়ল এে�ট এর অ�েমািদত ন� শার ব�ত�য়(deviation)ঘটাইয়া উহােত �কান �েযাগ-

�িবধা �াস বা কমন ��স এর পিরবত�ন করা যাইেব না।

 (৫) �েত�ক �ডেভলপারেক ��তার অ��েল িরেয়ল এে�ট বরাে�র সময় �কে�র �াপত�

ন� শায় এবং �ল-আউেট িচি�ত নাগিরক �েযাগ-�িবধািদ স�িক�ত তথ� স�িলত িববরণী

�দান কিরেত হইেব।
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প�ম অধ�য়
মূল� পিরেশাধ, দখল হ�া�র, ইত�ািদ

িরেয়ল এে�ট
এর মূল�
পিরেশােধর
িনয়মাবলী

১২। (১) �সেপ�াস বা বরা�পে� উি�িখত িনয়ম অ�যায়ী ��তা িরেয়ল এে�ট এর মলূ�

ব�াংেকর মাধ�েম পিরেশাধ কিরেব।

 (২) অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও িব��ৎ, পািন, গ�াস ইত�ািদ সরবরাহপবূ�ক িব�য় বা বরা�কৃত

িরেয়ল এে�টসমহূ দখল হ�া�েরর উপেযাগী না হওয়া পয�� িকি�র অথ� ব�তীত �কান �দ

�নওয়া যাইেব না।

িরেয়ল এে�ট
এর
�সবাসমূহ(utility
services)িনি�তকরণ

১৩। (১) �সেপ�াস বা বরা�পে� বিণ�ত �সবাসমহূ �যমন: পািন, িব��ৎ, গ�াস ইত�ািদ

(�েযাজ� ��ে�) সংেযাগ �দােনর ��ে� �ডেভলপার িরেয়ল এে�ট হ�া�েরর পেূব�ই কায�কর

উেদ�াগ �হণ কিরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) অ�যায়ী উেদ�াগ �হণ সে�ও, �সবা �দানকারী সং�াসমেূহর সীমাব�তার

কারেণ যথাসমেয় সংেযাগ �দান করা স�ব না হইেল এবং সংি�� সং�াসমেূহ �সবা �াি�র

দরখা� দািখলপবূ�ক উেদ�াগ অব�াহত রািখেল �ডেভলপারেক ব�থ�তার জ� দায়ী করা যাইেব

না।

��তা কতৃ�ক
এককালীন মূল�
বা িকি�
পিরেশােধ
ব�থ�তা

১৪। (১) ��তা কতকৃ� ি�রীকৃত সমেয়র মেধ� িরেয়ল এে�ট এর এককালীন মলূ� বা িকি�র

মলূ� পিরেশােধ ব�থ�তার ফলাফল স�েক� �সেপ�াস বা বরা�পে� িবশদ উে�খ থািকেত

হইেব।

 (২) চুি�েত বা বরা�পে� িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান কারেণ িরেয়ল এে�ট

��তা এককালীন মলূ� বা িকি�র অথ� পিরেশােধ ব�থ� হইেল ��তােক, �রিজ�াড� ডাকেযােগ,

অন�ূন ৬০(ষাট) িদেনর পবূ� �নািটশ �দান ব�তীত তাহার িরেয়ল এে�ট এর বরা� বািতল করা

যাইেব না।

 (৩) উপ-ধারা (২) এ বিণ�ত বরা� বািতেলর ��ে� ��তার জমাকৃত অথ� বরা� বািতল

আেদেশর পরবত�ী ৩ (িতন) মােসর মেধ� �াপেকর িহসােব �েদয়(account payee)�চেকর

মাধ�েম একে� �ফরত �দান কিরেত হইেব।

 (৪) উপ-ধারা (২) এ বিণ�ত িবধান অ�যায়ী �কান ��তা িবলে� িকি�র অথ� পিরেশাধ কিরেত

চািহেল, �দয় িকি�র উপর িবলি�ত সমেয়র জ� িকি�র অেথ�র উপর ১০% হাের �দ �দান

সহকাের িকি� পিরেশাধ কিরেত পািরেব।

 (৫) উপ-ধারা (৪) এ বিণ�ত িবধান অ�যায়ী ��তা সব�সা�েল� ৩ (িতন) বার িকি�র অথ�

পিরেশােধ িবল� কিরেল �ডেভলপার সংি�� ��তার বরা� বািতল কিরেত পািরেব।
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�ডেভলপার
কতৃ�ক িরেয়ল
এে�ট হ�া�ের
ব�থ�তা

১৫। (১) চুি� অ�যায়ী িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �ডেভলপার িরেয়ল এে�ট হ�া�ের ব�থ� হইেল

িরেয়ল এে�ট এর মলূ� বাবদ পিরেশািধত সমদুয় অথ� চুি�েত িনধ�ািরত পিরমাণ �িতপরূণসহ

৬ (ছয়) মােসর মেধ� �াপেকর িহসােব �েদয়(account payee)�চেকর মাধ�েম �ফরৎ �দান

কিরেব ◌ঃ

 তেব শত� থােক �য, ��তা ও �ডেভলপার �যৗথ স�িতেত িরেয়ল এে�ট হ�া�েরর সময়সীমা

স�রূক চুি�র মাধ�েম বিধ�ত কিরেল উপ-ধারা(২) এর িবধান অ�যায়ী ��তােক �িতপরূণ

�দান কিরেত হইেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত �িতপরূেণর পিরমাণ বা হার প�গেণর মেধ� স�ািদত চুি�পে�

উে�খ না থািকেল পিরেশািধত সমদুয় অেথ�র উপর ১৫% হাের �িতপরূণ িনধ�ািরত হইেব এবং

�ডেভলপার অনিধক ৬ (ছয়) মােসর মেধ� অন�ূ� ৩ (িতন) িকি�েত �িতপরূেনর অথ�সহ সমদুয়

অথ� পিরেশাধ কিরেব।

 (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বিণ�ত �িতপরূেণর সময় গণনার ��ে� সমদুয় অথ� পিরেশােধর

তািরখ পয�� �িতপরূণ সময় গণনা কিরেত হইেব।

িরেয়ল এে�ট
ব�ক, ইত�ািদ

১৬। (১) �ডেভলপার কতৃ�ক ব�ককৃত �কান িরেয়ল এে�ট ��তা বরাবর িব�য় করা যাইেব না

◌ঃ

 তেব শত� থােক �য, ��তার স�িতেত বরা�কৃত �কান িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার কতৃ�ক �কান

ব�ি�, ব�াংক বা অ� �কান আিথ�ক �িত�ােনর িনকট ব�ক(mortgage) রাখা যাইেব।

 (২) �ডেভলপার কতৃ�ক িনম�াণাধীন বা িনিম�ত িরেয়ল এে�ট স�ণূ�ভােব বা উহার অংশিবেশষ

�কান ব�ি�, ব�াংক বা অ� �কান আিথ�ক �িত�ােনর িনকট ভূিম মািলেকর স�িত�েম

�ডেভলপার কতৃ�ক ব�ক(mortgage)রাখা যাইেব ◌ঃ

 তেব শত� থােক �য, হ�া�র দিলল স�াদেনর পেূব�ই �ডেভলপারেক সংি�� িরেয়ল এে�ট

ব�ক হইেত দায়ম�ু কিরেত হইেব।

��তা কতৃ�ক
অথ� �ফরত
�হেণর
িনয়মাবলী

১৭। �কান কারেণ ��তা িলিখত আেবদেনর মাধ�েম তাঁহার অ��েল �দ� বরা� বািতলপবূ�ক

পিরেশািধত অথ� �ফরত �হণ কিরেত চািহেল, �ডেভলপার আ�ষি�ক ব�য় বাবদ পিরেশািধত

অেথ�র ১০% অথ� কত�নপবূ�ক অবিশ� অথ� ��তােক ৩ (িতন) মােসর মেধ� এককালীন �চক বা

�প-অড�ােরর মাধ�েম �ফরত �দান কিরেব।

�াপত� ন� শা
বা দখল হ�া�র
প� �দান

১৮।(১) এপাট�েম�ট বা ��াট বা ��ার ��স �য় বা িব�েয়র চুি�প� বা বরা�পে� ��িবত

ভবেন �য সকল িফিটংস, িফ�ার, ইত�ািদ ব�বহার করা হইেব উহার িববরণী �িনিদ��ভােব

িলিপব� কিরেত হইব।
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ষ� অধ�ায়
অপরাধ, িবচার ও দ�ড

(২) �াপত� ও কাঠােমা ন� শা �ণয়ন কিরবার সময়Building Construction Act,

1952(Act No. II of 1953)এ বিণ�ত �যাগ�তাস�� �পিত, �েকৗশলী ও সংি�� কািরগরী

ব�ি�বেগ�র �ারা ন� শা �ণয়ন ও তদারিকর ব�ব�া কিরেত হইেব।

 (৩) �াপত� ও কাঠােমা ন� শা(Structural design)�ণয়েন �েযাজ� ইমারত িনম�াণ িবিধমালা

ও বাংলােদশ �াশনাল িবি�ং �কাড অ�সরণ কিরত হইেব।

 (৪) উপ-ধারা (৩) এ বিণ�ত ��� ব�তীত িভ� �কান কািরগরী িবষেয়র জ� �ডেভলপার

�েকৗশলী বা �পিত এর �যৗথ ব�ব�াধীেন আ�জ�ািতক মােনর �কাড অ�সরণ করা যাইেব।

 (৫) যথাযথ কতৃ�পে�র অ�েমাদন ব�তীত অ�েমািদত ন� শার �কান�প পিরবত�ন করা যাইেব

না।

 (৬) যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক অ�েমািদত এপাট�েম�ট বা ��াট বা ��ার ��স এর �াপত� ন� শা

এবং অ�েমািদত কািরগরী ব�ি� কতৃ�ক �ণীত কাঠােমা ন� শা(Structural design)ও িবি�ং

সািভ�েসস (ইেলকি�ক�াল, �মকািনক�াল, �াি�ং, ইত�ািদ) এর ন� শার কিপ এবং দখল হ�া�র

প� বা �ডেভলপার কতৃ�ক �িত�া�র কিরয়া ��তােক �দান কিরেত হইেব।

িনব�ন ব�তীত
িরেয়ল এে�ট
উ�য়ন কাজ
কিরবার দ�ড

১৯। �কান ব�ি� ধারা ৫ এর অধীন িনব�ন �হণ না কিরয়া �কান িরেয়ল এে�ট ব�বসা

পিরচালনা কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ� অপরােধর জ�

অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ১০(দশ) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড

দি�ডত হইেবন।

অ�েমাদন
ব�তীত িরেয়ল
এে�ট উ�য়ন
�কে�র কাজ
�� কিরবার
দ�ড

২০। �কান �ডেভলপার যথাযথ কতৃ�পে�র অ�েমাদন �হণ ব�তীত �কান িরেয়ল এে�ট উ�য়ন

�কে��  কাজ �� কিরেল িকংবা অন�েমািদত িরেয়ল এে�ট �কে�র িব�াপন �চার বা

িব�য় কিরেল অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা

উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

�সবাসমূেহর(utility
services)সংেযাগ
�দান না
কিরবার দ�ড

২১। ধারা ১৩ �ত বিণ�ত িবধান লংঘেনর জ� �ডেভলপার অন�ূ� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ� দে�ড,

অনাদােয় অন�ূ� ১ (এক) বৎসর িবনা�ম কারাদে�ড দি�ডত হইেব।

�নািটশ
ব�তীেরেক
বরা� বািতল বা
�িগত কিরবার
দ�ড

২২। ধারা ১৪ এর িবধান লংঘন কিরয়া �কান �ডেভলপার িরেয়ল এে�েটর বরা� বািতল

কিরেল অন�ূ� ১ (এক) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা উভয়

দে�ড দি�ডত হইেব।
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িরেয়ল এে�ট
ব�ক রািখবার
দ�ড

২৩। ধারা ১৬ এ বিণ�ত িবধান লংঘন কিরয়া �কান �ডেভলপার িরেয়ল এে�ট ব�ক রািখেল ১

(এক) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।

চুি�ব� িরেয়ল
এে�ট
পিরবত�ন
কিরবার দ�ড

২৪। �কান �ডেভলপার চুি�েত �িত�ত িরেয়ল এে�ট ��তার িনকট িব�য় না কিরয়া,

��তার অ�ােত, অৈবধভােব লাভবান হইবার উে�েশ�, অ�� িব�য় কিরেল অন�ূ� ৩ (িতন)

বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ২০ (িবশ) ল� টাকা অথ� দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।

�িত�ত িনম�াণ
উপকরণ
ব�বহার না
কিরবার দ�ড

২৫। �কান �ডেভলপার ��তার সিহত স�ািদত চুি�র অধীন �িত�ত িনম�াণ উপকরেণর

পিরবেত�, অৈবধভােব লাভবান হইবার উে�েশ�, িন�মােনর উপকরণ ব�বহার কিরেল বা যথাযথ

পিরমাণ িনম�াণ সাম�ী ব�বহার না কিরেল অন�ূ� ৩ (িতন) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ২০

(িবশ) ল� টাকা অথ� দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।

অ�েমািদত
ন� শা বিহভূ�ত
িনম�ােণর দ�ড

২৬। �কান �ডেভলপার অ�েমািদত ন� শা বিহভূ�তভােব িরেয়ল এে�ট িনম�াণ কিরেল অন�ূ� ৩

(িতন) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ২০ (িবশ) ল� টাকা অথ� দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত

হইেব।

�ডেভলপার
কতকৃ�
�তারণামূলক
অপরােধর দ�ড

২৭। যিদ �কান �ডেভলপার �কান ভূিমর মািলেকর সিহত িরেয়ল এে�ট উ�য়ন িবষেয় চুি�

স�াদন কিরয়া বা ��তা বরাবর িরেয়ল এে�েটর বরা�প� স�াদন কিরয়া তদ�যায়ী �কান

কায��ম �হণ না কের বা আংিশক কায��ম �হণ কিরয়া িবনা কারেণ অবিশ� কাজ অস�ািদত

অব�ায় �ফিলয়া রােখ এবং ত�� ভূিমর মািলকেক বা, ���মত, ��তােক �কান�প আিথ�ক

�িবধা �দান না কের তাহা হইেল উহা এই আইেনর অধীন একিট �তারণামলূক অপরাধ বিলয়া

গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জ� �ডেভলপার অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ�

২০ (িবশ) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।

ভূিমর মািলক
কতৃ�ক িনিদ��
সমেয়
�ডেভলপার
বরাবের ভূিমর
দখল হ�া�র না
কিরবার দ�ড

২৮। �কান �ডেভলপােরর সিহত �কান ভূিমর মািলক িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনার জ�

চুি�ব� হইবার পর চুি�েত উি�িখত সমেয়র মেধ� সংি�� ভূিমর দখল �ডেভলপােরর অ��েল

হ�া�র না কিরেল অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দ�ড

অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।

ভূিমর মািলক
কতৃ�ক স�ািদত
আম-
�মা�ারনামা
বািতেলর দ�ড

২৯। �কান �ডেভলপােরর সিহত �কান ভূিমর মািলক িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনার জ�

চুি�ব� হইবার পর চুি�র শত� �মাতােবক �ডেভলপােরর অ��েল স�ািদত �রিজ�াড� আম-

�মা�ারনামা অন�ূন ৩০ (ি�শ) িদন পেূব� �নািটশ না িদয়া বািতল কিরেল অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর

কারাদ�ড অথবা অন�ূ� ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।
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স�ম অধ�ায়
িবিবধ

�ডেভলপার
কতৃ�ক ভূিমর
মািলেকর অংশ
বঝুাইয়া না
�দওয়ার দ�ড

৩০। �কান ভুিমর মািলেকর সিহত �কান �ডেভলপার �কান িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনার

জ� চুি�ব� হইবার পর চুি�র শত� �মাতােবক িরেয়ল এে�ট উ�য়ন যথাযথভােব স��

কিরয়া িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� ভূিমর মািলেকর অংশ ভূিমর মািলেকর অ��েল হ�া�র না

কিরেল িকংবা ���মত, দখল বঝুাইয়া না িদেল অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর কারাদ�ড অথবা ২০

(িবশ) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেব।

�কা�ানী কতকৃ�
অপরাধ সংঘটন

৩১। এই আইেনর অধীন �কান �ডেভলপার িনগিমত(incorporated)�কা�ানী হইেল উ�

�কা�ানীর মািলক, পিরচালক বা �কান কম�কত�া যাহার �াতসাের এবং অংশ�হেণ এই আইেনর

অধীন �কান অপরাধ সংঘিটত হইেব িতিন উ� অপরােধর জ� ব�ি�গতভােব দায়ী হইেবন।

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ, ইত�ািদ

৩২। অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন দ�ডনীয় অপরাধসমহূ

আেপাষেযাগ� (compoundable),জািমনেযাগ�(bailable)এবং অ-আমলেযাগ� (non-

cognizable)হইেব।

িবচার ৩৩।(১) �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ

�থম ��ণীর ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটান ম�ািজে�ট কতকৃ� িবচায� হইেব।

 (২) এই আইেন িভ�তর িকছু না থািকেল, এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরােধর িবচার

সংি�� প�িতেত অ�ি�ত হইেব এবং এত�ে�েশ� �ফৗজদারী কায�িবিধর Chapter XXII �ত

বিণ�ত প�িত, যত�র স�ব, �েযাজ� হইেব।

অথ�দ�ড
আেরােপর
��ে�
ম�ািজে�েটর
িবেশষ �মতা

৩৪। �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন �কান �থম ��ণীর

ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটান ম�ািজে�ট �দাষী সাব�� ব�ি�েক সংি�� অপরােধর জ� এই

আইেন অ�েমািদত �য �কান দ�ড আেরাপ কিরেত পািরেব।

আদায়কৃত অথ�
ব�ন

৩৫।(১) এই অধ�ােয়র অধীন �দাষী সাব�� ও দি�ডত �ডেভলপােরর িনকট হইেত অথ� দ�ড

বাবদ �কান অথ� আদায় হইেল আদালত আদায়কৃত অেথ�র অন�ূ� ৫০% �িত�� ভূিম মািলক

বা ���মত, ��তার অ��েল এবং অবিশ� অংশ রাে�র অ��েল �দান করার আেদশ িদেত

পািরেব।

 (২) আদালত উপ-ধারা(১) এর অধীন ব�ন স�িক�ত �কান আেদশ �দান না কিরেল সমদুয়

অথ� রাে�র অ��েল জমাকৃত হইেব।

িবেরাধ িন�ি�
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৩৬।(১) িরেয়ল এে�ট �ক� বা�বায়েনর �য �কান পয�ােয় �ক� সংি�� ��তা, �ডেভলপার,

অথবা ভূিমর মািলেকর মেধ� এই আইেনর ধারা ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০

এ বিণ�ত অপরােধর জ� বা তাহােদর মেধ� স�ািদত চুি�র �কান িবধান লংঘেনর জ�

মতিবেরােধর সিৃ� হইেল প�গণ, �থেম িনেজেদর মেধ� আেপাষ উহা িন�ি�র �চ�া কিরেবন।

 (২) উপ-ধারা (১) অ�যায়ী আেপােষর পদে�প �হেণর পর যিদ �কান পে�র অসহেযািগতার

জ� উহা ব�থ� হয় তেব অপর প� িববাদমান িবষয়িট িন�ি�র জ� সািলস আইন, ২০০১

�মাতােবক সািলসী �াইব�ুনােল যাওয়ার অিভ�ায় ব�� কিরয়া অপর প�েক �নািটশ �দান

কিরেবন।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �নািটশ �াপক উ� �নািটশ �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

�নািটশ ��রেকর সিহত �যৗথভােব সািলসী �াইব�ুনাল গঠন কিরেবন।

 (৪) সািলস আইন, ২০০১ এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, প�গণ কতৃ�ক গিঠত সািলসী

�াইব�ুনােলর �রােয়দাদ প�গণ এবং তাহােদর মাধ�েম বা অধীেন দাবীদার �য �কান ব�ি�র

উপর বাধ�কর হইেব এবং উহার িব�ে� �কান আদালেত �কান পে�র আপি� উ�াপেনর

অিধকার থািকেব না।

 (৫) উপ-ধারা (৩) �মাতােবক প�গণ সািলসী �াইব�ুনাল গঠেন ব�থ� হইেল �য �কান প�

িববাদমান িবষয়িট িবচােরর জ� এই আইেনর অধীন উপয�ু আদালেত মামলা দােয়র কিরেত

পািরেবন।

চলমান
�কে�র ��ে�
এই আইেনর
�েয়াগ

৩৭। এই আইন বলবৎ হইবার অব�বিহতপেূব� চলমান �ক�সমেূহর ��ে� ভূিম মািলক,

�ডেভলপার ও ��তার মেধ� স�ািদত �-� চুি�র িবধানাবলীেক �ু� না কিরয়া এই আইেনর

িবধানাবলী, যতদূর স�ব, �েযাজ� হইেব।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৩৮।(১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

 (২) িবেশষ কিরয়া এবং উপ-ধারা (১) এর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, সরকার িন�বিণ�ত �য

�কান িবষেয় িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব, যথা ◌ঃ-

 (ক) িনব�ন �দান, নবায়ন, বািতল ও সংেশাধেনর প�িত ও শত�াবলী ;

  (খ) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �ক� অ�েমাদন, সংেশাধন ও নবায়েনর প�িত ও শত�াবলী ;

  (গ) িনবি�ত �ডেভলপারেদর তািলকা সংর�ণ ও �কাশ প�িত ; এবং

  (ঘ) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �কে�র �ল-আউট ��ান �ণয়েনর প�িত ও শত�াবলী।

�হফাজত
সং�া� িবেশষ

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-850.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-850.html
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িবধান
৩৯।(১) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা অধ�ােদশ, ২০০৮ (২০০৮ সেনর ৫৬ নং

অধ�ােদশ), অতঃপর উ� অধ�ােদশ বিলয়া উি�িখত, এর অধীন কৃত কাজকম� বা গহৃীত ব�ব�া

এই আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

 (২) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র অ�ে�দ ৯৩ এর দফা (২) এর িবধান অ�সাের

উ� অধ�ােদেশর কায�কািরতা �লাপ পাওয়া সে�ও অ��প �লাপ পাইবার পর উহার

ধারাবািহকতায় বা িবেবিচত ধারাবািহকতায় �কান কাজকম� কৃত বা ব�ব�া গহৃীত হইয়া থািকেল

উহা এই আইেনর অধীেন কৃত বা গহৃীত হইয়ােছ বিলয়াও গণ� হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html

