
কিৃষজিম র ায় নতনু আইন
ামা েল ব তল ভবন িনমােণ ঋণ দওয়া হেব, িচংিড়, তামাক, ইউক ািলপটােস আসেছ িনেষধা া

ামা েল ব তল ভবন িনমােণর ে  সহজ শেত গহৃিনমাণ ঋেণর ব ব া করা হেব। ািবত কৃিষ জিম
র া  ও ভূিম ব বহার আইন,  ২০১৯ এর খসড়ায়  এ ধরেনর েণাদনার কথা  বলা  হেয়েছ। এ িবষেয়

মতামত িনেত স িত খসড়ািট অথ ম ণালেয় পািঠেয়েছ ভূিম ম ণালয়। সংি  সূ েলা জানায়, ামা েল
অপিরকি তভােব বাসাবািড় তির কের কৃিষজিম ন  করা হে । এর ফেল খাদ  িনরাপ া চ ােলে র মুেখ
পড়েছ। একিট পিরবােরর জ  একিট বািড় না কের, একিট বািড়েত যিদ ১০িট পিরবােরর আবাসেনর ব ব া
করা  যায়,  তেব অেনক জিম বঁেচ যােব। এ  কারেণ পিরকি তভােব আবাসেনর ঊ মুখী  স সারণেক
উৎসািহত করেছ সরকার।

ভূিম ম ণালেয়র কমকতারা জানান, দেশর আয়তন কম িক  জনসংখ া অত িধক। এই কম আয়তেনর মেধ
অিধক জনসংখ ার বাস ান িনি ত করেত হেল পিরকি ত আবাসন ব ব া গেড় তলুেত হেব। এ জ ই
প ী জনপেদ ব তল ভবন িনমােণ  িদে  সরকার। ধ ুতাই নয়, য কােনা িশ -কারখানা, সরকাির-
বসরকাির অিফস ভবন এবং অ া  াপনার ে ও সরকার ঊ মুখী স সারণেক উৎসািহত করেছ।

সংি রা আরও জানান, বতমােন রা ীয় িত ান হাউসিবি ং ফাই া  করেপােরশন শহর এলাকায় গহৃ
িনমােণ ঋণ িদে । জায়গার মািলকানা িনি ত কের কউ যিদ ামা েল ব তল ভবন করেত চায় তেব স

ে  সহজ শেত একই িত ােনর মাধ েম ঋেণর উেদ াগ নওয়া যেত পাের।

খসড়া আইেন বলা  হেয়েছ,  কৃিষজিম ন  কের আবাসন,  বািড়ঘর,  িশ -কারখানা,  ইেটর ভাটা  বা  অ
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কােনা াপনা কােনাভােবই িনমাণ করা যােব না। তেব অকৃিষ জিমেত আবাসন, বািড়ঘর, িশ -কারখানা
ভৃিত াপন করা যােব। বাংলােদেশর কৃিষজিমর ওপর ধু কৃষক ও কৃিষজীবীর অিধকার থাকেব। এমন িক

দেশর সব খাস কৃিষজিম কবল ভূিমহীনরা পাওয়ার এবং ভাগদখল করার অিধকারী হেবন। খাস কৃিষজিম
কৃিষকাজ ছাড়া  অ  কােনা  কােজ ব বহার  করা  যােব না।  কৃিষ  খাসজিম ভূিমহীন  ছাড়া  অ  কাউেক
বে াব  দওয়া হেল তা বািতল করা হেব। িচংিড়, তামাক, ইউক ািলপটােস িনেষধা া : কৃিষজিম বাচঁােত
সরকার পিরেবেশর জ  িত কের এ ধরেনর সব কমকা  ব  করেত যাে । কৃিষজিমেত িচংিড় চােষও
িনেষধা া  আসেছ।  িনেষধা া  আসেছ  তামাক  চাষ  ও  ইউক ািলপটাসজাতীয়  বৃ েরাপেণও।  আইেনর
খসড়ায় বলা হেয়েছ, কােনা  কৃিষজিম িচংিড় মহাল িহেসেব ঘাষণা  করা  যােব না এবং সরকার ঘািষত
নীিতমালা  মাতােবক িচংিড় মহােলর এলাকা  অ া  এলাকায় িচংিড় চাষ করা  যােব না। এই অ েলর
আবহাওয়ার অ ল নয় এমন কােনা গাছ যমন ইউক ািলপটাস লাগােনা যােব না। পাশাপািশ কৃিষ জিমেত
পিরেবেশর জ  িতকর ফসেলর ( যমন- তামাক) উৎপাদন করা যােব না। আর িতকর ফসল সময় সময়
সরকার কতৃক গেজট ারা াপন জািরর মাধ েম িনিদ  করার কথা বলা হেয়েছ খসড়া আইেন।
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