
  

  

  
 

স্থানীয় সরকার (ইউননয়ন পনরষদ) আইন, ২০০৯  
 

( ২০০৯ সনের ৬১ েং আইে ) 
 

  [অনটোবর ১৫, ২০০৯] 

      

      

ইউননয়ন পনরষদ সংক্রান্ত নিদযমান অধ্যাদদশ রনিত কনরয়া একটি নূতন আইন প্রণয়নকদে প্রণীত আইন  

  

      যেনেতু, ইউনেয়ে পনরষদ সংক্রোন্ত নবদযমোে অধ্যোনদশ রনেত কনরয়ো একটি েূতে আইে প্রণয়ে করো সমীচীে ও প্রনয়োজেীয়;  

 

      যসনেতু, এতদ ্দ্বোরো নেম্নরূপ আইে করো েইলঃ- 

     

  প্রথম অধ্যায় 

প্রারনিক 
 

    

সংনিপ্ত নশদরানাম, 

প্রদয়াগ ও প্রিততন 

  

১। (১) এই আইে স্থোেীয় সরকোর (ইউনেয়ে পনরষদ) আইে, ২০০৯ েোনম অনিনেত েইনব। 

 

(২) ইেো সমগ্র বোংলোনদনশ প্রনেোজয েইনবঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, সরকোর, সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, যকোে নেনদতষ্ট এলোকোনক এই আইে বো 

তদধ্ীে প্রণীত নবনধ্ বো প্রনবধ্োনের সকল বো যকোে নবধ্োনের প্রনয়োে েইনত অবযোেনত প্রদোে কনরনত পোনরনব। 

 

(৩) ইেো অনবলনে কোেকতর েইনব।  

 

     

     

    

সংজ্ঞা 

  

২। নবষয় বো প্রসংনের পনরপন্থী নকছু েো থোনকনল, এই আইনে-  

 

(১) 'আইে প্রনয়োেকোরী সংস্থো' অথ ত পুনলশ বোনেেী, আম তড পুনলশ বযোিোনলয়োে, র্যোনপড অযোকশে 

বযোিোনলয়োে (র্যোব), আেসোর বোনেেী, বযোিোনলয়োে আেসোর, বোংলোনদশ রোইনেলস, যকোস্ট েোডত বোনেেী এবং 

প্রনতরক্ষো কম তনবিোেসমেূ;  

 

(২) 'আচরণ নবনধ্মোলো' অথ ত এই আইনের অধ্ীে প্রণীত আচরণ নবনধ্মোলো;  

 

 

  



(৩) 'আনথ তক প্রনতষ্ঠোে' অথ ত আনথ তক প্রনতষ্ঠোে আইে, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ েং আইে) এর ধ্োরো ২ এবং 

অথ ত ঋণ আদোলত আইে, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ েং আইে) এর ধ্োরো ২ এ সংজ্ঞোনয়ত আনথ তক প্রনতষ্ঠোে;  

 

(৪) 'ইমোরত' অনথ ত যকোে যদোকোে, বোনিঘর, কুুঁ নিঘর, ববঠকঘর, চোলো, আস্তোবল বো যে যকোে প্রনয়োজনে যে 

যকোে দ্রবযোনদ সেনেোনে নেনম তত যকোে যঘরো, যদয়োল, পোনে-সংরক্ষণোেোর, বোরোন্দো, প্লোিেরম, যমনে ও 

নসুঁনিও ইেোর অন্তিুতক্ত েইনব;  

 

(৫) 'ইউনেয়ে' অথ ত এই আইনের ধ্োরো ১১ এর অধ্ীে ইউনেয়ে নেসোনব যঘোনষত পল্লী এলোকো এবং নবদযমোে 

ইউনেয়েসমূে;  

 

(৬) 'ইউনেয়ে পনরষদ' অথ ত এই আইনের ধ্োরো ১০ এর অধ্ীে েটঠত একটি ইউনেয়ে পনরষদ;  

 

(৭) 'উপনজলো' অথ ত উপনজলো পনরষদ আইে, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ েং আইে) এর অধ্ীনে উপনজলো 

নেসোনব যঘোনষত এলোকো এবং নবদযমোে উপনজলোসমূে;  

 

(৮) 'উপনজলো পনরষদ' অথ ত উপনজলো পনরষদ আইে, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ েং আইে) এর অধ্ীনে 

েটঠত উপনজলো পনরষদ;  

 

(৯) 'উপনজলো নেব তোেী অনেসোর' অথ ত একটি উপনজলোর উপনজলো নেব তোেী অনেসোর;  

 

(১০) 'ওয়োডত' অথ ত ইউনেয়ে পনরষনদর ওয়োডত;  

 

(১১) 'কর' অথ ত যকোে কর, উপ-কর, যরইি, যিোল, নে, শুল্ক অথবো এই আইনের অধ্ীে আনরোপনেোেয যকোে 

করও ইেোর অন্তিুতক্ত েইনব;  

 

(১২) 'গ্রোম এলোকো' অথ ত শের নেসোনব যঘোনষত েয় এইরূপ এলোকো;  

 

(১৩) 'যচয়োরমযোে' অথ ত ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে;  

 

(১৪) 'জেপথ' অথ ত সব তসোধ্োরনের বযবেোে ত পথ, রোস্তো ও সিক;  

 

(১৫) 'জেসংখ্যো' অথ ত সব তনশষ আদমশুমোনরনত উনল্লনখ্ত জেসংখ্যো;  

 

(১৬) 'জনম' অথ ত নেম তোণোধ্ীে বো নেনম তত অথবো জলমগ্ন যে যকোে জনম;  

 



(১৭) 'যজলো' অথ ত District Act, 1836 (Act No. 1 of 1836) এর অধ্ীে সৃষ্ট যজলো; 

 

(১৮) 'যডপুটি কনমশেোর' অনথ ত এই আইনের অধ্ীে সরকোর কতৃতক নবনশষিোনব নেনয়োেকৃত যকোে 

কম তকততোনক বুেোইনব নেনে যডপুটি কনমশেোনরর সকল নকংবো যে যকোে কোে ত পোলে কনরনবে;  

 

(১৯) 'তেনসল' অথ ত এই আইনের যকোে তেনসল;  

 

(২০) 'তেনবল' অথ ত ধ্োরো ৫৩ এর অধ্ীে েটঠত ইউনেয়ে পনরষনদর তেনবল;  

 

(২১) 'থোেো' অথ ত যেৌজদোরী কোে তনবনধ্, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫েং আইে) এর নবধ্োে অেুেোয়ী েটঠত পুনলশ 

যস্টশে;  

 

(২২) 'দোনয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো' অথ ত এই আইনের উনেশয পূরণকনে সরকোর বো তৎকতৃ তক ক্ষমতো প্রোপ্ত 

কম তকততো কতৃতক নেেুক্ত যকোে কম তকততো;  

 

(২৩) 'েের এলোকো' অথ ত েের নেসোনব যঘোনষত এলোকো;  

 

(২৪) 'নেধ্ তোনরত কতৃতপক্ষ' অথ ত সরকোর বো এই আইনের যকোে সুনেনদতষ্ট উনেশয পূরণকনে সরকোর কতৃতক 

ক্ষমতো প্রদত্ত যে যকোে সরকোনর কম তকততো;  

 

(২৫) "নেধ্ তোনরত পদ্ধনত' অথ ত নবনধ্ দ্বোরো নেধ্ তোনরত পদ্ধনত।  

 

(২৬) 'নেব তোচে কনমশে' অথ ত েণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোনদনশর সংনবধ্োনের অেুনেদ ১১৮ এর অধ্ীে প্রনতটষ্ঠত 

নেব তোচে কনমশে;  

 

(২৭) 'নেব তোচে পে তনবক্ষক' অথ ত যকোে বযক্তক্ত বো সংস্থো, েোেোনক নেব তোচে কনমশে বো এতদুনেনশয তদকতৃ তক 

অেুনমোনদত যকোে বযক্তক্ত কতৃতক এই আইনের অধ্ীে যকোে নেব তোচে পে তনবক্ষনণর জেয নলনখ্তিোনব অেুমনত 

যদওয়ো েইয়োনছ;  

 

(২৮) 'নেিতরশীল' অথ ত প্রোথীর স্বোমী বো স্ত্রী, যছনল-যমনয়, সৎ যছনল-যমনয়, নপতো, মোতো, িোই বো যবোে নেনে 

প্রোথীর উপর সমূ্পণ তিোনব নেিতরশীল;  

 

(২৯) 'বেনতক স্খলেজনেত অপরোধ্' অনথ ত দণ্ড নবনধ্, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এ সংজ্ঞোনয়ত চো ুঁদোবোক্তজ, 

চুনর, সম্পনত্ত আত্নসোৎ, নবশ্বোস িংে, ধ্ষ তণ, েতযো, খ্ুে এবং Prevention of Corruption Act, 1947 (Act.II of 

1947) এ সংজ্ঞোনয়ত Criminal Misconduct ও ইেোর অন্ততিুক্ত েইনব; 



 

(৩০) 'পথ' অনথ ত জেসোধ্োরনণর চলোচনলর জেয বযবহৃত যেোক বো েো যেোক পোনয় চলোর এমে পথ, মোঠ, 

বনেরোঙ্গে বো চলোচনলর রোস্তো বো সিকও ইেোর অন্তিুতক্ত েইনব;  

 

(৩১) 'পনরষদ' অথ ত এই আইনের অধ্ীে েটঠত ইউনেয়ে পনরষদ;  

 

(৩২) 'প্রনবধ্োে' অথ ত এই আইনের অধ্ীে প্রণীত প্রনবধ্োে;  

 

(৩৩) 'বোজোর' অথ ত এমে যকোে স্থোে যেখ্োনে জেেণ মোছ, মোংস, েল-মূল, শোক-সবব্জী বো অেয যে যকোে 

খ্োদয দ্রবয নবক্রয় ও ক্রনয়র জেয সমনবত েয় অথবো পশু বো েরু-ছোেল ও পশু-পক্ষী ক্রয়-নবক্রয় েয় এবং 

এমে যকোে স্থোে েোেো নবনধ্ যমোতোনবক বোজোর নেসোনব যঘোষণো করো েইয়োনছ;  

 

(৩৪) 'বোনজি' অথ ত ইউনেয়ে পনরষনদর একটি আনথ তক বৎসনরর আয় ও বযনয়র নেধ্ তোনরত আনথ তক নববরণ;  

 

(৩৫) 'বোনষ তক মূলয' অথ ত যকোে েেৃ বো জনম প্রনত বছর িোিো নদয়ো প্রোপ্ত অথবো প্রোপয যমোি িোকো;  

 

(৩৬) 'নবনধ্' অথ ত এই আইনের অধ্ীে প্রণীত নবনধ্;  

 

(৩৭) 'বযোংক' অথ ত- 

 

(ক) বযোংক যকোম্পোেী আইে, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ েং আইে) এর ধ্োরো ৫(ণ) এ সংজ্ঞোনয়ত বযোংক 

যকোম্পোেী;  

 

 

(খ্) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O.No. 128 of 1972) এর অধ্ীে প্রনতটষ্ঠত 

বোংলোনদশ নশে ঋণ সংস্থো; 

 

(ে) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972) এর অধ্ীে প্রনতটষ্ঠত বোংলোনদশ নশে 

বযোংক;  

 

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No.17 of 1973) এর অধ্ীে 

প্রনতটষ্ঠত বোংলোনদশ েোউস নবক্তডং েোইেোন্স কনপ তোনরশে;  

 

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এর অধ্ীে প্রনতটষ্ঠত বোংলোনদশ কৃনষ 

বযোংক;  



 

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) এর অধ্ীে 

প্রনতটষ্ঠত ইেনিষ্টনমন্ট কনপ তোনরশে অব বোংলোনদশ; 

 

 

 

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No.LVIII of 1986) এর অধ্ীে 

প্রনতটষ্ঠত রোজশোেী কৃনষ উন্নয়ে বযোংক; বো 

 

(জ) যকোম্পোেী আইে ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ েং আইে) এর অধ্ীে প্রনতটষ্ঠত Basic Bank Limited 

(Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited); 

 

(৩৮) 'যমৌজো' অথ ত যকোে নেনদতষ্ট এলোকো েোেো িূনম জনরনপর মোধ্যনম যকোে যজলোর িূনম সংক্রোন্ত দনলনল 

যমৌজো নেসোনব নলনপবদ্ধ ও সংজ্ঞোনয়ত;  

 
১[ (৩৮ক) ‘‘রোজনেনতক দল’’ অথ ত Representaion of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর 

Article 2 (xixa)যত সংজ্ঞোনয়ত registered political party;] 

 

 

(৩৯) 'রোস্তো' অনথ ত জেসোধ্োরনণর চলোচনলর জেয উনু্মক্ত েয় এমে রোস্তোও ইেোর অন্ততিুক্ত েইনব;  

 

(৪০) 'লোিজেক পদ' (Office of profit) অথ ত প্রজোতন্ত্র নকংবো সরকোরী সংনবনধ্বদ্ধ কতৃপ তক্ষ নকংবো পোবনলক 

নলনমনিড যকোম্পোনে ও যে সকল যকোম্পোেীনত সরকোনরর ৫০% এর অনধ্ক যশয়োনরর মোনলকোেো আনছ যস 

সকল যকোম্পোেীনত সোবক্ষতনণক যবতেিুক্ত অনেস, পদ বো অবস্থোে;  

 

(৪১) 'সংক্রোমক বযোনধ্' অনথ ত এমে বযোনধ্ েোেো একজে বযক্তক্ত েইনত অেয বযক্তক্তনক সংক্রোনমত কনর এবং 

সরকোর কতৃতক সরকোনর যেনজনি প্রকোনশত অেয যে যকোে বযোনধ্ও ইেোর অেত দিুতক্ত েইনব;  

 

(৪২) 'সংনবধ্োে' অথ ত েণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোনদনশর সংনবধ্োে;  

 

(৪৩) 'সংনবনধ্বদ্ধ সরকোনর কতৃতপক্ষ' অথ ত েণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোনদনশর সংনবধ্োনের ১৫২(১) অেুনেনদ 

সংজ্ঞোনয়ত যকোে সংনবনধ্বদ্ধ সরকোনর কতৃতপক্ষ;  

 

(৪৪) 'সদসয' অথ ত ইউনেয়ে পনরষনদর সদসয;  

 

(৪৫) 'সরকোর' অথ ত েণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোনদশ সরকোর;  



 

(৪৬) 'সরকোনর রোস্তো' অথ ত সরকোর নকংবো স্থোেীয় সরকোর প্রনতষ্ঠোে অথবো অেয যকোে কতৃতপক্ষ কতৃতক 

রক্ষণোনবক্ষণোধ্ীে জেসোধ্োরনণর চলোচনলর জেয সকল রোস্তো;  

 
২[ (৪৬ক) ‘‘স্বতন্ত্র প্রোথী’’ অথ ত এইরূপ যকোে প্রোথী নেনে যকোে রোজনেনতক দল কতৃতক মনেোেয়েপ্রোপ্ত 

েনেে;] 

 

(৪৭) 'স্থোেীয় কতৃতপক্ষ' অথ ত স্থোেীয় সরকোর প্রনতষ্ঠোে বো অেয যকোে আইনের দ্বোরো প্রনতটষ্ঠত যকোে নবনধ্বদ্ধ 

সংস্থো;  

 

(৪৮) 'স্থোয়ী কনমটি' অথ ত এই আইনের অধ্ীে েটঠত ইউনেয়ে পনরষনদর স্থোয়ী কনমটি;  

 

(৪৯) 'েোি' অথ ত পণযসোমগ্রী, খ্োদয, মোলোমোল, পশুসম্পদ, ইতযোনদ সপ্তোনের নেনদতষ্ট নদে ও সমনয় ক্রয়-

নবক্রনয়র জেয নেধ্ তোনরত স্থোে।  

     

     

  নিতীয় অধ্যায় 

ওয়ার্ত 
 

    

ওয়ার্ত গঠন 

  

৩। (১) ইউনেয়ে পেোনয় ত সংরনক্ষত আসে বযনতনরনক সোধ্োরণ সদসয নেবোচতনের জেয ইউনেয়েনক ৯(েয়) 

টি ওয়োনডত নবিক্ত কনরনত েইনব। 

 

(২) সংরনক্ষত আসনে সদসয নেবোচতনের উনেনশয একটি ইউনেয়েনক ৩ (নতে) টি ওয়োনডত নবিক্ত কনরনত 

েইনব।  

 

     

     

    

ওয়ার্ত সভা 

  

৪। (১) এই আইনের অধ্ীে ইউনেয়ে পনরষনদর প্রনতটি ওয়োনডত একটি ওয়োডত সিো েঠে কনরনত েইনব। 

 

(২) প্রনতযক ওয়োনডতর যিোিোর তোনলকোয় অন্তিুক্তত  বযক্তক্তেনণর সমন্বনয় ঐ ওয়োনডতর ওয়োডত সিো েটঠত 

েইনব।  

 

     

     

    

ওয়ার্ত পর্ তাদয় উন্মুক্ত 

সভা 
  

৫। (১) প্রনতযক ওয়োডত সিো উেোর স্থোেীয় সীমোর মনধ্য বৎসনর কমপনক্ষ ২ (দুই) টি সিো অেুটষ্ঠত কনরনব, 

েোেোর একটি েইনব বোৎসনরক সিো। 
 



 

(২) ওয়োডত সিোর যকোরোম সবনম তোি যিোিোর সংখ্যোর নবশ িোনের একিোে দ্বোরো েটঠত েইনব; 

 

তনব মূলতবী সিোর জেয যকোরোম আবশযক েইনব েো, েোেো সোত নদে পর একই সময় ও স্থোনে অেুটষ্ঠত 

েইনব। 

 

(৩) ইউনেয়ে পনরষদ ওয়োডত সিো অেুষ্ঠোনের অেূযে সোতনদে পুনব ত েথোেথিোনব সেজ ও গ্রেণনেোেয 

উপোনয় েণনবজ্ঞনপ্ত জোনর কনরনব; মূলতবী সিোর যক্ষনেও অেুরুপ েণনবজ্ঞনপ্ত জোনর কনরনত েইনব। 

 

(৪) ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে ওয়োডত সিো অেুটষ্ঠত েওয়োর নবষয়টি নেক্তিত কনরনবে এবং সংনিষ্ট 

ওয়োডত সদসয সিোপনত নেসোনব উক্ত সিো পনরচোলেো কনরনবে। 

 

(৫) সংনিষ্ট ওয়োনডতর সংরনক্ষত আসনের সদসয ওয়োডত সিোর উপনদষ্টো েইনবে। 

 

(৬) ওয়োডত সিোয় ওয়োনডতর সোনবকত উন্নয়ে কোেক্রতমসে অেযোেয নবষয়সমূে পেোনল তোচেো করো েইনব; বোনষ তক 

সিোয় সংনিষ্ট ওয়োডত সদসয নবেত বৎসনরর বোনষ তক প্রনতনবদে এবং আনথ তক সংনিষসে ওয়োনডতর চলমোে 

সকল উন্নয়ে কোেক্রতম সম্পনকত অবনেত কনরনবে এবং ওয়োডত সিোর যকোে নসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ে করো সম্ভব 

েো েইনল সংনিষ্ট ওয়োডত সদসয এবং পনরষনদর যচয়োরমযোে উেোর যেৌক্তক্তকতো ওয়োডত সিোয় উপস্থোপে 

কনরনবে।  

     

     

    

ওয়ার্ত সভার িমতা, 

কার্ তািলী, ইতযানদ  

  

৬। (১) এই আইনের নবধ্োে সোনপনক্ষ এবং নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত ওয়োডত সিোর নেম্নবনণ তত ক্ষমতো, কোে তোবলী ও 

অনধ্কোর থোনকনব, েথো :-  

 

(ক) ইউনেয়ে পনরষনদর উন্নয়ে পনরকেেো প্রণয়নের জেয প্রনয়োজেীয় সকল তথয সংগ্রে ও নবেযস্তকরনণ 

সেোয়তো প্রদোে; 

 

(খ্) ওয়োডত পেোনয় ত প্রকে প্রস্তোব প্রস্তুত এবং বোস্তবোয়েনেোেয স্কীম ও উন্নয়ে কম তসূনচর অগ্রোনধ্কোর নেরূপণ; 

 

(ে) নেধ্ তোনরত নেণ তোয়নকর নিনত্তনত নবনিন্ন সরকোনর কম তসূনচর উপকোরনিোেীনদর চূিোন্ত অগ্রোনধ্কোর তোনলকো 

প্রস্তুত ও ইউনেয়ে পনরষনদর নেকি েস্তোন্তর; 

 

(ঘ) উন্নয়ে প্রকে কোেকতরিোনব বোস্তবোয়নের জেয স্থোেীয়িোনব প্রনয়োজেীয় সকল প্রকোর সেনেোনেতো 

প্রদোে; 

 



 

(ঙ) যস্বেোশ্রনমর নিনত্তনত স্থোেীয় উন্নয়ে কোেক্রতম এবং যসবোমূলক কোেক্রতম বোস্তবোয়নে উৎসোে প্রদোে ও 

সেোয়তোকরণ; 

 

(চ) রোস্তোর বোনত, নেরোপদ পোনের উৎস ও অেযোেয জেস্বোস্থয ইউনেি, যসচ সুনবধ্োনদ এবং অেযোেয 

জেকলযোণমূলক প্রকে স্থোে বো এলোকো নেধ্ তোরনণর জেয পনরষদনক পরোমশ ত প্রদোে; 

 

(ছ) পনরষ্কোর পনরেন্নতো, পনরনবশ সংরক্ষণ, বকৃ্ষ যরোপণ, পনরনবশ দষূণ যরোধ্, দুেীনত তসে অেযোেয 

সোমোক্তজক অপকনম তর নবষনয় েণসনচতেতো সৃটষ্ট করো; 

 

(জ) ওয়োনডতর নবনিন্ন যশ্রণী ও যপশোর যলোনকর মনধ্য ঐকয ও সুসম্পকত সৃটষ্ট করো, সংেঠে েনি যতোলো এবং 

নবনিন্ন প্রকোর ক্রীিো ও সোংসৃ্কনতক অেুষ্ঠোে আনয়োজে করো; 

 

(ে) ওয়োনডতর নবনিন্ন উন্নয়েমূলক কম তকোনের সনঙ্গ সম্পকৃ্ত উপকোরনিোেী যশ্রণী বো যেোষ্ঠীনক উদ বুদ্ধ, 

তদোরক ও সেোয়তো প্রদোে; 

 

(ঞ) সরকোনরর নবনিন্ন কলযোণমূলক কম তসূনচিুক্ত (যেমে, বয়স্কিোতো, িতুতনক, ইতযোনদ) বযক্তক্তনদর তোনলকো 

েোচোই করো; 

 

(ি) ওয়োনডতর নবনিন্ন এলোকোয় বোস্তবোয়েনেোেয কোনজর প্রোক্কলে সংক্রোন্ত নবনিন্ন তথয সংরক্ষণ;  

 

(ঠ) সম্পোনদতবয কোজ ও যসবোসমূনের নবস্তোনরত তথয সরবরোে; 

 

(ড) পনরষদ কতৃকত ওয়োডত সংক্রোন্ত নবষনয় েেৃীত নসদ্ধোন্তসমূনের যেৌক্তক্তকতোসমূে অবনেত েওয়ো;  

 

(ঢ) ওয়োডত সিো কতৃকত েেৃীত নসদ্ধোন্তসমূনের বোস্তবোয়ে অগ্রেনত পেোনল তোচেো করো এবং যকোে নসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ে েো েওয়োর কোরণ অেুসন্ধোে করো; 

 

(ণ) জেস্বোস্থয নবষয়ক কোে তক্রম, নবনশষত: নবনিন্ন প্রকোর যরোে প্রনতনরোধ্ এবং পনরবোর পনরকেেো কোে তক্রনম 

সক্তক্রয় সেনেোনেতো করো; সযোনেনিশে কোেক্রতনমর সনঙ্গ সম্পকৃ্ত কম তকততো বো কম তচোরীেণনক বজতয 

অপসোরনণর যক্ষনে যস্বেোশ্রনমর নিনত্তনত সেোয়তো প্রদোে; 

 

(ত) ওয়োনডতর নবনিন্ন এলোকোয় নেরোপদ পোনে সরবরোে, রোস্তো আনলোনকতকরণ ও অেযোেয যসবো প্রদোনে 

ত রুটি নবচুযনতসমূে নচনিত করো এবং উেো দরূীকরনণর বযবস্থো করো; 

 



(থ) ওয়োনডতর নবনিন্ন নশক্ষো প্রনতষ্ঠোনের অনিিোবক-নশক্ষক সম্পকত উন্নয়ে; 

 

(দ) যেৌতুক, বোলযনববোে, বেু নববোে ও এনসড নেনক্ষপ ও মোদকোসনক্তর মত সোমোক্তজক সমসযো দরূীকরনণ 

সোমোক্তজক আনন্দোলে েনিয়ো যতোলো; 

 

(ধ্) জন্ম ও মৃতুয নেবন্ধে কোে তক্রনম সেনেোনেতো প্রদোে করো; 

 

(ে) আত্ম-কম তসংস্থোেসে অেযোেয অথ তনেনতক কম তকোে উৎসোনেত করো; 

 

(প) সরকোর বো পনরষদ কতৃতক অনপ তত অেযোেয দোনয়ত্ব সম্পোদে।  

 

(২) ওয়োডত সিো ইেোর সোধ্োরণ বো নবনশষ সিোয় প্রোপ্ত নবনিন্ন প্রনতনবদে পে তোনলোচেো কনরনব; তোছোিো উপ-

ধ্োরো (১) এ উনল্লনখ্ত উনল্লখ্নেোেয কোে তোবলী, নবনিন্ন উন্নয়ে কোে তক্রনমর বোনজি নবিোজে, কম তপনরকেেো, 

খ্োত নিনত্তক অথ ত বরোে, প্রোক্কলে, সম্পোনদত ও সম্পোনদতবয কোনজর মোলোমোল ক্রয় বোবদ অথ ত বযয় ইতযোনদ 

নবষনয় জেেণনক অবনেত করোর লনক্ষয ওয়োনডতর উনু্মক্ত দশ তেীয় স্থোনে যবোনডত নলনখ্ িোঙ্গোইয়ো নদনবে।  

 

(৩) ওয়োডত সিোয় অনডি নরনপোিত উপস্থোপে ও আনলোচেো কনরনত েইনব এবং এই নবষনয় সিোর মতোমত ও 

সুপোনরশ পনরষনদর নবনবচেোর জেয যপ্ররণ কনরনত েইনব। 

 

 

 

(৪) ইউনেয়ে পনরষনদর সনচব ওয়োডত সিোয় উপনস্থত থোনকয়ো সিোর কোে তনববরণী বতরী ও েেৃীত 

নসদ্ধোন্তসমূে যরকডত কনরনবে এবং বোস্তবোয়ে অগ্রেনত পরবতী পনরষদ ও ওয়োডত সিোয় উপস্থোপে 

কনরনবে। 

 

(৫) ওয়োডত সিো যকোে সোধ্োরণ বো নবনশষ কোেোনদত সম্পন্ন কনরবোর উনেনশয এক বো একোনধ্ক উপ-কনমটি 

েঠে কনরনত পোনরনবঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, উপ-কনমটির সদসয সংখ্যো ১০ (দশ) জনের অনধ্ক েইনব েো এবং তন্মনধ্য অেূযে ৩ 

(নতে) জে মনেলো েইনবে । 

 

(৬) সংখ্যোেনরনষ্ঠর নিনত্তনত ওয়োডত সিোর নসদ্ধোন্ত েেৃীত েইনব, তনব েতদরূ সম্ভব সোধ্োরণ ঐকযমনতযর 

এবং সিোয় উপনস্থত মনেলোনদর অংশগ্রেনণর নিনত্তনত নসদ্ধোন্ত গ্রেণ করো বোঞ্ছেীয় েইনব। 

 

(৭) ওয়োডত সিো নবজ্ঞনপ্ত আেবোনের মোধ্যনম সম্ভোবয উপকোরনিোেীনদর নেকি েইনত প্রোপ্ত দরখ্োস্তসমূে 



তদন্ত কনরয়ো েোচোই বোছোইনয়র জেয সিোয় উপস্থোপে কনরনব; সিোয় েোচোই বোছোইনয়র পর নেধ্ তোনরত 

নেণ তোয়নকর নিনত্তনত উপকোরনিোেীনদর চূিোন্ত অগ্রোনধ্কোর তোনলকো প্রস্তুত করো েইনব এবং উেো পনরষনদর 

অেুনমোদনের জেয যপ্ররণ কনরনত েইনবঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, যকোেরূপ অনেয়ম প্রমোনণত েো েইনল পনরষদ ওয়োডত সিো কতৃকত প্রস্তুতকৃত ও যপ্রনরত 

অগ্রোনধ্কোর তোনলকো পনরবততে কনরনত পোনরনব েো।  

     

     

    

ওয়ার্ত সভার দানয়ত্ব 

  

৭। (১) ওয়োডত সিো নেম্ননলনখ্ত দোনয়ত্ব পোলে কনরনব,েথোঃ - 

 

(ক) ওয়োনডতর উন্নয়েমূলক ও জেকলযোণমুখ্ী কোেক্রতনমর অগ্রেনত ও অেযোেয তথয সরবরোে;  

 

(খ্) কৃনষ, মৎসয, েো ুঁস-মুরনে ও পশুপোলে, স্বোস্থয ও পনরবোর পনরকেেো, নশক্ষো, জেস্বোস্থয, যেোেোনেোে, েুব 

উন্নয়ে, ইতযোনদ নবষয়ক উন্নয়ে কম তকোনে অংশগ্রেণ; 

 

(ে) জন্ম-মৃতুয নেবন্ধেসে অতযোবশযকীয় আথ ত-সোমোক্তজক উপোত্ত সংগ্রে; 

 

(ঘ) বকৃ্ষ যরোপণ ও পনরনবশ উন্নয়ে এবং পনরনবশ দষূণমুক্ত ও পনরেন্ন রোখ্ো; 

 

(ঙ) েোরী ও নশশু নেে তোতে, েোরী ও নশশু পোচোর এবং যেৌতুক, বোলযনববোে ও এনসড নেনক্ষপ নেনরোধ্ 

কোেক্রতম, দুেীনত তসে অেযোেয সোমোক্তজক অপকনম তর নবরূনদ্ধ জেসনচতেতো সৃটষ্ট করো; 

 

(চ) ওয়োনডতর আইে-শংৃখ্লো রক্ষোসে সোমোক্তজক সম্প্রীনত বজোয় রোখ্ো;  

 

(ছ) জেেণনক কর, নে, যরইি, ইতযোনদসে নবনিন্ন প্রকোর ঋণ পনরনশোনধ্র জেয উদ বুদ্ধ করো; 

 

(জ) স্থোেীয় সম্পনদর সংগ্রে ও উন্নয়নের মোধ্যনম পনরষনদর সম্পনদর উন্নয়নে সেোয়তো করো; 

 

(ে) যস্বেোশ্রনমর নিনত্তনত উন্নয়েমূলক ও অেযোেয সমোজেঠেমূলক কম তসূনচ বোস্তবোয়নে এবং সংেঠে 

বতরীনত সেোয়তো; 

 

(ঞ) মেোমোরী ও প্রোকৃনতক দুনেোে ত যমোকোনবলোয় জরুরী নিনত্তনত করণীয় নেধ্ তোরণ। 

 

(২) ওয়োডত সিোর কোে তোবলী সম্পনকত পনরষদনক নরনপোিত প্রদোে। 

 

 



(৩) ধ্োরো ৬ ও উপ-ধ্োরো (১) এ বনণ তত ক্ষমতো ও কোে তোবলী ছোিোও ওয়োডত সিো, যক্ষে নবনশনষ, নবনশষ সিো 

আেবোনের জেয পনরষদনক অেুনরোধ্ কনরনত পোনরনব। 

 

(৪) ওয়োডত সিোর পূব ত বো পরবতী অেুনমোদেনবেীে যকোে বযয় েোেোর দোনয়নত্ব বযনয়ত েইনব, উেো তোেোর 

বযক্তক্তেত দোয় নেসোনব েণয েইনব।  

     

     

  তৃতীয় অধ্যায় 

পনরষদ 
 

    

ইউননয়নদক 

প্রশাসননক একাংশ 

ঘ াষণা  

  

৮। এই আইনের অধ্ীে যঘোনষত প্রনতযকটি ইউনেয়েনক, সংনবধ্োনের ১৫২(১) অেুনেনদর সনেত পটঠতবয 

৫৯ অেুনেনদর উনেশয পূরণকনে এতদ্বোরো প্রজোতনন্ত্রর প্রশোসনেক একোংশ বনলয়ো যঘোষণো করো েইল।   

     

     

    

পনরষদ সৃটি 

  

৯।(১) এই আইে বলবৎ েওয়োর সনঙ্গ সনঙ্গ নবদযমোে সকল ইউনেয়ে পনরষদ এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী 

ইউনেয়ে পনরষদ নেসোনব েটঠত েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব।  

 

(২) পনরষদ একটি সংনবনধ্বদ্ধ সংস্থো েইনব এবং ইেোর স্থোয়ী ধ্োরোবোনেকতো ও একটি সোধ্োরণ সীলনমোের 

থোনকনব এবং এই আইে ও নবনধ্ সোনপনক্ষ, ইেোর স্থোবর ও অস্থোবর উিয় প্রকোর সম্পনত্ত অজতে কনরবোর, 

অনধ্কোনর রোনখ্বোর ও েস্তোন্তর কনরবোর ক্ষমতো থোনকনব এবং ইেো নেজ েোনম মোমলো দোনয়র কনরনত পোনরনব 

অথবো ইেোর নবরুনদ্ধ মোমলো দোনয়র করো েোইনব।  

 

(৩) পনরষদ এই আইে দ্বোরো প্রদত্ত ক্ষমতো, কোে তোবলী এবং দোনয়ত্ব পোলে কনরনব।  

 

     

     

    

পনরষদ গঠন 

  

১০। (১) ইউনেয়ে পনরষদ ১ (এক) জে যচয়োরমযোে ও ১২ (বোর) জে সদসয লইয়ো েটঠত েইনব েোেোনদর ৯ 

(েয়) জে সোধ্োরণ আসনের সদসয ও ৩ (নতে) জে সংরনক্ষত আসনের সদসয েইনবে।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (৩) এর নবধ্োে সোনপনক্ষ, যচয়োরমযোে ও সোধ্োরণ আসনের সদসযেণ এই আইে ও নবনধ্ 

অেুসোনর প্রতযক্ষ যিোনি নেব তোনচত েইনবে।  

 

(৩) প্রনতযক ইউনেয়ে পনরষনদ শুধ্ুমোে মনেলোনদর জেয ৩(নতে)টি আসে সংরনক্ষত থোনকনব, েোেো 

 



সংরনক্ষত আসে বনলয়ো অনিনেত েইনব এবং উক্ত সংরনক্ষত আসনের সদসযেণও এই আইে ও নবনধ্ 

অেুসোনর প্রতযক্ষ যিোনি নেব তোনচত েইনবে : 

 

তনব শতত থোনক যে, উপ-ধ্োরো (১) এর নবধ্োে অেুসোনর ৯(েয়)টি সোধ্োরণ আসনের সদসয নেব তোচনে মনেলো 

প্রোথীনদর সরোসনর অংশগ্রেণনক বোনরত কনরনব েো।  

 

(৪) ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে উক্ত পনরষনদর একজে সদসয বনলয়ো েণয েইনবে। 

 

(৫) ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে ও সদসযেণ সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত সম্মোেী পোইনবে।  

 

(৬) এই আইনের অধ্ীনে েটঠত প্রনতযক ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে ও সদসযনদর েোম সরকোনর 

যেনজনি প্রজ্ঞোনপত েইনব।  

 

(৭) সরকোর ইউনেয়নে কম তরত সকল সরকোনর কম তকততো ও কম তচোরীনদর উপর পনরষনদর নেয়ন্ত্রণ ক্ষমতো 

প্রজ্ঞোপে দ্বোরো নেধ্ তোরণ কনরনব।  

     

     

    

ইউননয়ন গঠন 

  

১১। (১) যডপুটি কনমশেোর, সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত কতকগুনল গ্রোম বো 

সংলগ্ন যমৌজো বো গ্রোনমর সমন্বনয় ১(এক) টি ওয়োডত এবং ৯ (েয়) টি ওয়োনডতর সমন্বনয় একটি ইউনেয়ে 

যঘোষণো কনরনবে। 

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে যঘোনষত ইউনেয়ে যডপুটি কনমশেোর কতৃতক নেধ্ তোনরত েোনম অনিনেত েইনবঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, ইউনেয়নের েোমকরণ যকোে বযক্তক্তর েোনম েইনব েো।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী জোনরকৃত প্রজ্ঞোপনে ইউনেয়নের ওয়োডতসমূনের ক্রনমক েের এবং উক্ত ওয়োনডতর 

স্থোেীয় সীমোেো নেনদতষ্ট কনরনত েইনব। 

 

(৪) সরকোর প্রনতযক ওয়োডত ও ইউনেয়নের যলোক সংখ্যো নেধ্ তোরণ কনরনব।  

 

(৫) যডপুটি কনমশেোর যেইরূপ অেুসন্ধোে করো উপেুক্ত মনে কনরনবে, যসইরূপ অেুসন্ধোে কনরয়ো পনরষদ 

েঠে কনরবোর পর, প্রজ্ঞোপে দ্বোরো-  

 

(ক) যকোে ওয়োডত েইনত যে যকোে যমৌজো বো গ্রোম বো উেোর অংশ নবনশষ বোদ নদনত পোনরনবে;  

 



 

(খ্) যকোে ইউনেয়ে বো ওয়োডতনক একোনধ্ক ইউনেয়ে বো ওয়োনডত নবিক্ত কনরনত পোনরনবে; অথবো  

 

(ে) যকোে ইউনেয়ে বো ওয়োডত এবং উেোর সংলগ্ন এলোকোনক অন্তিুতক্ত কনরয়ো একটি ইউনেয়ে বো ওয়োডত 

পুেে তঠে কনরনত পোনরনবেঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, উপ-ধ্োরো (১) অেুসোনর যকোে ইউনেয়ে পনরষদ উেোর এলোকোিুক্ত এবং বোনতলকৃত 

যকোে ওয়োনডতর প্রনতনেনধ্ত্ব েো থোনকবোর কোরনণ উক্ত পনরষদ েঠনের ববধ্তো কু্ষণ ে েইনব েো।  

     

     

    

সীমানা ননধ্ তারণ 

কম তকততা ননদয়াগ 

  

১২। (১) উপনজলো নেব তোেী অনেসোর ওয়োনডতর সীমোেো নেধ্ তোরনণর উনেনশয প্রজোতনন্ত্রর চোকুনরনত নেনয়োক্তজত 

বযক্তক্তনদর মধ্য েইনত নবনধ্ যমোতোনবক প্রনয়োজেীয় সংখ্যক সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো ও সেকোরী সীমোেো 

নেধ্ তোরণ কম তকততো নেনয়োে কনরনত পোনরনবে।  

 

(২) সেকোরী সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততোর অধ্ীনে কোে ত সম্পোদে কনরনবে ।  

 

     

     

    

ওয়াদর্তর সীমানা 

ননধ্ তারণ 

  

১৩। (১) ওয়োডতসমূনের সীমোেো নেধ্ তোরনণর যক্ষনে এলোকোর যিৌনেোনলক অখ্ণ্ডতো এবং জেসংখ্যোর নবেযোস 

ও প্রশোসনেক সুনবধ্োনদর প্রনত লক্ষয রোনখ্নত েইনব ৩[ ***]।  

 

(২) সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো ওয়োডতসমূনের সীমোেো নেধ্ তোরনণর উনেনশয যেরূপ প্রনয়োজে মনে কনরনবে 

যসইরূপ যরকডত-পে পরীক্ষো, তদন্ত এবং এতদ ্সংক্রোন্ত নবষনয় উপস্থোনপত প্রস্তোবসমূে নবনবচেো কনরনত 

পোনরনবে এবং প্রস্তোনবত যকোে  এলোকো যকোে  ওয়োনডতর অন্ততিুক্ত েইনব উেো উনল্লখ্ কনরয়ো ওয়োডতসমূনের 

একটি প্রোথনমক তোনলকো তোেোর দেতর, নবনিন্ন স্তরিুক্ত পনরষদ কোে তোলয় ও নতনে যেরূপ উপেুক্ত নবনবচেো 

কনরনবে যসইরূপ অেযোেয উম্মুক্ত স্থোনে প্রকোশ কনরনবে।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (২) এর অধ্ীে প্রোথনমক তোনলকো প্রকোনশর ১৫ (পনের) কোে ত নদবনসর মনধ্য তৎসম্পনকত 

আপনত্ত ও পরোমশ ত দোনখ্ল কনরবোর আেবোে সেনলত যেোটিশ তোেোর দেতর, নবনিন্ন স্তরিুক্ত পনরষদ 

কোে তোলয় ও নতনে যেরূপ উপেুক্ত নবনবচেো কনরনবে যসইরূপ অেযোেয উম্মুক্ত স্থোনে প্রকোশ কনরনবে।  

 

(৪) সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো উপ-ধ্োরো (৩) এর অধ্ীে প্রোপ্ত আপনত্ত বো পরোমশ ত উপনজলো নেব তোেী 

অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনবে; উপনজলো নেবোেী অনেসোর উক্তরূপ আপনত্ত বো পরোমশ ত প্রোনপ্তর তোনরখ্ 

েইনত অেনধ্ক ১৫ (পনের) কোে ত নদবনসর মনধ্য যেরূপ উপেুক্ত মনে কনরনবে যসইরূপ তদনন্তর পর তোেোর 

 



নসদ্ধোন্ত সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততোনক জোেোইনবে।  

 

(৫) উপ-ধ্োরো (৪) অেুেোয়ী উপনজলো নেব তোেী অনেসোর কতৃতক প্রদত্ত নসদ্ধোন্ত অেুসোনর সীমোেো নেধ্ তোরণ 

কম তকততো উপ-ধ্োরো (২) এর অধ্ীে প্রকোনশত প্রোথনমক তোনলকো সংনশোধ্ে, পনরবততে বো রদবদল কনরনবে। 

 

(৬) সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো উপ-ধ্োরো (৫) অেুেোয়ী সংনশোধ্ে, পনরবততে বো রদবদল কনরবোর পর, তো ুঁেোর 

দেতনর, সংনিষ্ট ইউনেয়ে পনরষদ কোে তোলনয় এবং তোেোর নবনবচেোেুসোনর অেয যকোে স্থোনে ওয়োডতসমূনের 

সংনশোনধ্ত তোনলকো প্রকোশ কনরনবে েোেোনত প্রনত ওয়োনডত অন্ততিুক্ত এলোকোসমূে নেনদতশ কনরনত েইনব।  

 

(৭) উপ-ধ্োরো (৬) এর অধ্ীে প্রকোনশত তোনলকোর নবরুনদ্ধ সংকু্ষব্ধ বযক্তক্ত বো বযক্তক্তবে ত নলনখ্তিোনব অেনধ্ক 

১০ (দশ) কোে ত নদবনসর মনধ্য যডপুটি কনমশেোনরর নেকি আনপল দোনয়র কনরনত পোনরনবে; যডপুটি 

কনমশেোর আনপলকোরী বযক্তক্ত বো বযক্তক্তবে তনক শুেোনের সুনেোে নদয়ো উপনজলো নেবোেী অনেসোনরর নসদ্ধোন্ত 

এবং সংনিষ্ট েনথপে ও তথয পরীক্ষো-নেরীক্ষো কনরয়ো আনপল দোনয়নরর অেনধ্ক ৩০ (ক্তেশ) কোে ত নদবনসর 

মনধ্য নসদ্ধোন্ত প্রদোে কনরনবে এবং আনপল কতৃপ তক্ষ নেনসনব যডপুটি কনমশেোনরর নসদ্ধোন্ত চূিোন্ত বনলয়ো 

েণয েইনব।  

 

(৮) উপ-ধ্োরো (৭) এর অধ্ীে আনপল কতৃপ তনক্ষর নসদ্ধোনন্তর পর সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো ওয়োনডতর 

সীমোেোর প্রনয়োজেীয় সংনশোধ্ে, পনরবততে বো রদবদল কনরয়ো অথবো নেধ্ তোনরত সমনয়র মনধ্য আপীল দোনয়র 

করো েো েইয়ো থোনকনল সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো প্রনতটি ওয়োনডত অন্ততিূক্ত এলোকোসমূে উনল্লখ্ কনরয়ো 

ওয়োডতসমূনের চূিোন্ত তোনলকো তো ুঁেোর দেতনর, পনরষনদর কোে তোলয় ও তো ুঁেোর নবনবচেোেুসোনর অেয যকোে 

প্রকোশয স্থোে বো স্থোেসমূনে প্রকোশ কনরনবে এবং নতনে উক্ত তোনলকোর সতযোনয়ত কনপ উপনজলো নেব তোেী 

অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনবে এবং নতনে উেো সরকোনর যেনজনি প্রকোনশর বযবস্থো কনরনবে।  

 

(৯) সংরনক্ষত আসনের সদসয নেবোচতনের উনেনশয, সীমোেো নেধ্ তোরণ কম তকততো এই ধ্োরোর অধ্ীে যকোে 

ইউনেয়েনক প্রনয়োজেীয় সংখ্যক ওয়োনডত নবিক্তক্তকরনণর সোনথ সোনথ, এই ধ্োরোর নবধ্োেোবলী অেুসরণ 

কনরয়ো, উক্ত ওয়োডতসমুেনক এইরূপ সমনন্বত ওয়োডতরূনপ নচনিত কনরনবে যেে এইরূপ সমনন্বত ওয়োনডতর 

সংখ্যো সংরনক্ষত আসে সংখ্যোর সমোে েয়।  

     

     

    

পনরষদদর এলাকা 

রদিদদলর ফল 

  

১৪। (১) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী যকোে পনরষদ েইনত যকোে একটি এলোকো সরকোনর প্রজ্ঞোপনের 

মোধ্যনম বোদ যদওয়ো েইনল উক্ত প্রজ্ঞোপনের তোনরখ্ েইনত উেো উক্ত পনরষনদর প্রশোসনেক অনধ্নক্ষে এবং 

সরকোর েনদ অেযরূপ নেনদতশ েো নদয়ো থোনক তোেো েইনল, উক্ত পনরষনদ বলবৎ নেয়ম, আনদশ, নেনদতশ ও 

প্রজ্ঞোপনের অধ্ীে থোনকনব েো।  

 

 



(২) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী যকোে একটি এলোকো সরকোনর প্রজ্ঞোপনের মোধ্যনম অেয যকোে পনরষনদর 

অন্ততিুক্ত করো েইনল উক্ত প্রজ্ঞোপনের তোনরখ্ েইনত উেো উক্ত পনরষনদর প্রশোসনেক অনধ্নক্ষে এবং 

সরকোর েনদ অেযরূপ নেনদতশ েো নদয়ো থোনক তোেো েইনল, উক্ত পনরষনদ বলবৎ নেয়ম, আনদশ, নেনদতশ ও 

প্রজ্ঞোপনের অধ্ীে থোনকনব। 

 

(৩) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী যকোে একটি পনরষনদর এলোকোনক দুই বো তনতোনধ্ক পনরষনদ নবিক্ত করো 

েইনল উক্ত এলোকোসমূেনক পথৃক পথৃক পনরষদ নেসোনব পুেে তটঠত কনরনত েইনব এবং অেুরূপিোনব 

নবিক্ত পনরষদ েবেটঠত পনরষনদর অন্ততিুক্ত েওয়োর তোনরখ্ েইনত আর নবদযমোে থোনকনব েো।  

 

(৪) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী যকোে এলোকোনক যকোে পনরষনদর সনঙ্গ একীিূত করো েইনল অথবো দুই বো 

তনতোনধ্ক পনরষদনক একটি মোে পনরষদ েঠনের জেয একীিূত করো েইনল উক্তরূপ পুেে তঠে দ্বোরো 

ক্ষনতগ্রস্থ পনরষদ বো পনরষদসমূনের সম্পনত্ত, তেনবল, দোয়-দোনয়ত্ব, ইতযোনদ নেধ্ তোনরত কতৃপ তক্ষ কতৃকত নলনখ্ত 

আনদশ দ্বোরো যেরূপ নেধ্ তোনরত েইনব, যসইরূপ নবিোজে অেুসোনর, নেধ্ তোনরত পনরষদ বো পনরষদসমূনে 

বততোইনব এবং উক্তরূপ নেধ্ তোরণ চূিোন্ত েইনব।  

 

(৫) উপ-ধ্োরো (৪) অেুেোয়ী প্রদত্ত যকোে আনদনশ উক্তরূপ পুেে তঠে কোে তকর কনরবোর জেয যেরূপ 

আবশযক েইনব যসইরূপ পনরপূরক, আেুষনঙ্গক ও পোনরণোনমক (Consequential) নবধ্োেোবলী থোনকনত 

পোনরনব; তনব উপ-ধ্োরো (৩) অেুেোয়ী নবিক্তক্তকরনণর পর বো উপ-ধ্োরো (৪) অেুেোয়ী একীিূতকরনণর পর, 

পনরষদ পুেে তঠনের প্রনয়োজনে-  

 

(ক) পূবততে পনরষনদর সদসযেনণর পনদর যময়োদ উত্তীণ ত েো েওয়ো পেন্তত েবেটঠত পনরষদ বো পনরষদসমূনে 

সোধ্োরণ নেবোচতে অেুটষ্ঠত করো েোইনব েো;  

 

(খ্) যে সকল সদনসযর পনদর যময়োদ অেুত্তীণ ত থোনকনব যস সকল সদসয সরকোর বো তৎকতৃ তক ক্ষমতোপ্রোপ্ত 

কতৃতপনক্ষর আনদশক্রনম সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো যসই সকল নেবোচতেী এলোকো নেয়ো েটঠত (সমূ্পণ ত 

বো আংনশক) পনরষনদর সদসয নেসোনব যঘোনষত েইনবে; যে সকল নেবোচতেী এলোকো েইনত উক্ত সদসযেণ 

পূনব তর পনরষদসমূনে নেবোনচতত েইয়োনছনলে এবং এইরূপ যে যকোে সদসয তো ুঁেোর পনদর যময়োনদর অেুত্তীণ ত 

অংনশর জেয েবেটঠত পনরষনদর পনদ অনধ্টষ্ঠত থোনকনবে।  

     

     

    

ঘকান ইউননয়ন 

পনরষদ িা অংশ 

নিদশষ ঘপৌরসভা িা 
  

১৫। (১) সরকোর, সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, যকোে ইউনেয়ে পনরষদ বো ইেোর অংশ নবনশষ 

যপৌরসিোয় বো নসটি কনপ তোনরশনে রূপোন্তনরত বো যকোে নবদযমোে যপৌরসিোয় বো নসটি কনপ তোনরশনে অন্তিুতক্ত 

কনরনত পোনরনব :  

 

 



নসটি কদপ তাদরশন 

ইতযানদদত অন্ততভুক্তক্তর 

ফল 

তনব শতত থোনক যে, উক্ত ইউনেয়ে বো ইেোর অংশনবনশষনক যপৌরসিো এবং নসটি কনপ তোনরশে সংক্রোন্ত 

প্রচনলত আইনে বনণ তত শততসমূে পূরণ কনরনত েইনব:  

 

আনরো শতত থোনক যে, যপৌর এলোকো বো নসটি কনপ তোনরশে যঘোষণো সংক্রোন্ত নবজ্ঞনপ্ত প্রকোনশত েইবোর পর উক্ত 

এলোকোর সংনিষ্ট স্থোেীয় সরকোর প্রনতষ্ঠোে বো সংকু্ষব্ধ বযক্তক্ত অেূর্ধ্ ত ১ (এক) মোনসর মনধ্য উক্তরূপ যঘোষণোর 

নবরুনদ্ধ সরকোনরর নেকি নলনখ্ত আপনত্ত উত্থোপে কনরনত পোনরনব; উত্থোনপত আপনত্ত সম্পনকত সরকোর 

পরবতী ৩০ (ক্তেশ) কোে ত নদবনসর মনধ্য নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত যপৌর এলোকো বো নসটি কনপ তোনরশে েঠনের 

নবষনয় চূিোন্ত নসদ্ধোন্ত গ্রেণ কনরনব। 

 

(২) েনদ যকোে সমনয়, যকোে ইউনেয়ে পনরষনদর সমগ্র এলোকো উক্ত সমনয় বলবৎ যকোে নবনধ্ অেুেোয়ী 

যকোে প্রজ্ঞোপে দ্বোরো যকোে যপৌরসিো, নসটি কনপ তোনরশে বো যকোে কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর প্রশোসনেক 

এলোকোিুক্ত করো েয়, তোেো েইনল সংনিষ্ট ইউনেয়ে পনরষদ, উক্ত প্রজ্ঞোপনের তোনরখ্ েইনত ৬ (ছয়) মোনসর 

মনধ্য বো প্রজ্ঞোপনে যেরূপ নেনদতষ্ট েইনব যসরূপ তোনরখ্, বো যে তোনরনখ্ েবেটঠত সংস্থোটির নেবোচতেসমেূ 

সম্পন্ন েয় যস তোনরখ্, ইেোনদর মনধ্য েোেো আনে েইনব, উক্ত তোনরখ্ েইনত আর নবদযমোে থোনকনব েো এবং 

যে সকল সম্পনত্ত, তেনবল ও অেয পনরসম্পদ উক্ত পনরষনদ বততোইয়োনছল তৎসমূে এবং উক্ত পনরষনদর 

সকল অনধ্কোর ও দোয়-দোনয়ত্ব যক্ষেোেুেোয়ী সংনিষ্ট যপৌরসিো, নসটি কনপ তোনরশে বো কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর 

নেকি সংনিষ্ট কতৃতপনক্ষর আনদশোেুেোয়ী বততোইনব ও েস্তোন্তনরত েইনব এবং উক্ত পনরষনদর অধ্ীনে নেেু ক্ত 

বযক্তক্তেণ তো ুঁেোনদর অনিপ্রোনয়র নিনত্তনত ও নেনয়োনের শততোেুেোয়ী যেোেয নবনবনচত েইনল যে তোনরনখ্ উক্ত 

পনরষদ আর নবদযমোে থোনকনব েো যস তোনরখ্ েইনত সংনিষ্ট যপৌরসিো বো নসটি কনপ তোনরশে বো কযোন্টেনমন্ট 

যবোনডত নেনয়োক্তজত েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব।  

 

 

(৩) েনদ যকোে সমনয়, যকোে পনরষনদর অংশ নবনশষ উক্ত সমনয় বলবৎ যকোে নবনধ্ অেুেোয়ী যকোে 

প্রজ্ঞোপে দ্বোরো যকোে যপৌরসিো, নসটি কনপ তোনরশে বো যকোে কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর প্রশোসনেক এলোকোিুক্ত 

করো েয়, তোেো েইনল উক্ত পনরষনদর অংশ, উক্ত প্রজ্ঞোপনের তোনরখ্ েইনত ৬ (ছয়) মোনসর মনধ্য বো 

প্রজ্ঞোপনে যেরূপ নেনদতষ্ট েইনব যসইরূপ তোনরখ্, বো যে তোনরনখ্ েবেটঠত সংস্থোটির নেব তোচেসমূে সম্পন্ন েয় 

যস তোনরখ্, ইেোনদর মনধ্য েোেো আনে েইনব, উক্ত তোনরখ্ েইনত হ্রোসপ্রোপ্ত েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব; 

অেুরূপিোনব অন্ততিুক্তকৃত পনরষনদর অংশ নবনশনষর সকল সম্পনত্ত, তেনবল ও অেয পনরসম্পদ এবং 

উক্ত পনরষনদর সকল অনধ্কোর ও দোয়-দোনয়ত্ব যক্ষেোেুেোয়ী সংনিষ্ট যপৌরসিো, নসটি কনপ তোনরশে বো 

কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর নেকি সংনিষ্ট কতৃতপনক্ষর আনদশোেুেোয়ী বততোইনব ও েস্তোন্তনরত েইনব এবং সরকোর 

অেযরূপ নেনদতশ েো নদনল, যক্ষেোেুেোয়ী, উক্ত যপৌরসিো, নসটি কনপ তোনরশে বো কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর 

অনধ্নক্ষেোধ্ীে (Jurisdiction) এলোকোর জেয বলবৎ সকল নেয়ম, আনদশ, নেনদতশ ও প্রজ্ঞোপে উক্ত পনরষদ 

এলোকোর যে অংশ উক্তরূনপ অন্ততিুক্ত েয় যস অংনশর যক্ষনেও প্রনেোজয েইনব।  

     



     

    

ঘপৌরসভা, ইতযানদর 

সমগ্র িা আংনশক 

এলাকা ননয়া 

ইউননয়ন পনরষদ 

গঠন 

  

১৬। (১) েনদ সরকোর মনে কনর যে, যকোে যপৌরসিো বো নসটি কনপ তোনরশে বো কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর সমগ্র 

এলোকো বো উেোর যকোে অংশ নবনশনষর রূপনরখ্ো পনরবনততত েইয়ো নেয়োনছ এবং উেোর অধ্ীনে এক বো 

একোনধ্ক ইউনেয়ে পনরষদ েঠে করো প্রনয়োজে, তোেো েইনল সরকোর, সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, 

উক্ত প্রজ্ঞোপনের প্রোক-প্রকোশেোর পর-  

 

(ক) উক্তরূপ এলোকোনক সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপনের মোধ্যনম সুনেনদতষ্ট কনরয়ো যকোে ইউনেয়ে পনরষনদ 

অন্তিুতক্ত কনরনত পোনরনব; বো 

 

(খ্) উক্তরূপ এলোকোয় এক বো একোনধ্ক ইউনেয়ে পনরষদ েঠে কনরনত পোনরনবঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, উক্ত প্রোক-প্রকোনশত প্রজ্ঞোপেটি েণ-নবজ্ঞনপ্ত আকোনর অন্ততঃ দুইটি বেুল প্রচোনরত 

বদনেক পক্তেকোয় (স্থোেীয়িোনব প্রকোনশত একটি পক্তেকোসে) এবং সংনিষ্ট ইউনেয়ে, উপনজলো ও যজলোর 

গুরুত্বপূণ ত অনেস ও স্থোেসমূনে প্রকোশ কনরনত েইনব, েোেোনত উক্ত প্রকোশেোর তোনরখ্ েইনত ২ (দুই) মোনসর 

মনধ্য আপনত্ত উত্থোপনের আেবোে জোেোনেো েইনব এবং সরকোর কতৃতক নেেকু্ত যকোে কতৃতপক্ষ আপনত্ত 

উত্থোপেকোরী বো উত্থোপেকোরীনদর শুেোনের সুনেোে নদয়ো প্রোপ্ত আপনত্ত নবনবচেো কনরয়ো নসদ্ধোন্ত প্রদোে 

কনরনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী চূিোন্ত প্রজ্ঞোপে প্রকোশেোর তোনরখ্ েইনত অেনধ্ক ১৮০ (একশত আনশ) নদনের 

মনধ্য প্রজ্ঞোপনে নেনদতষ্ট এলোকোর ইউনেয়ে পনরষনদর নেবোচতে অেুটষ্ঠত েইনত েইনব এবং উক্তরূপ নেবোচতে 

সমোনপ্তর তোনরখ্ েইনত, উক্তরূপ এলোকো, যক্ষেোেুেোয়ী, উক্তরূনপ নেনদতষ্ট বো েটঠত ইউনেয়ে পনরষনদর 

অন্তিুক্তত  বনলয়ো েণয েইনব, এবং উক্তরূনপ প্রজ্ঞোনপত এলোকো যপৌরসিো বো নসটি কনপ তোনরশে বো 

কযোন্টেনমন্ট যবোডত এর অংশ নেনসনব আর নবদযমোে থোনকনব েো।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) এ উনল্লনখ্ত এলোকো যে তোনরখ্ েইনত ইউনেয়ে পনরষনদর অন্তিুক্তত  করো েয় যসই তোনরখ্ 

েইনত - 

 

(ক) সংনিষ্ট যপৌরসিো বো নসটি কনপ তোনরশে বো কযোন্টেনমন্ট যবোনডতর যে এলোকো উক্তরূনপ অন্ততিুক্ত েয় যস 

এলোকো সম্পনকতত সম্পনত্ত, তেনবল ও দোয়-দোনয়ত্ব সংনিষ্ট কতৃতপক্ষ কতৃতক যেরূপ নেধ্ তোনরত েইনব যসইরূপ 

নবিোজে অেসুোনর ইউনেয়ে পনরষনদ বততোইনব ও উেোর নেকি েস্তোন্তনরত েইনব; এবং 

 

(খ্) উক্তরূনপ অন্ততিুক্ত এলোকো সম্পনকতত বযক্তক্তেনণর মনধ্য েোেোরো যপৌরসিো বো নসটি কনপ তোনরশে বো 

কযোন্টেনমন্ট যবোডত কতৃতক নেনয়োক্তজত, তো ুঁেোরো সংনিষ্ট ইউনেয়ে পনরষনদ কম তরত থোনকবোর অনিপ্রোয় বযক্ত 

কনরনল নবনধ্ অেুসোনর ইউনেয়ে পনরষনদ নেনয়োক্তজত েইনবে বনলয়ো েণয েইনবে।  

 



     

     

    

নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃনতক 

দদুর্ তাগ, ইতযানদ 

কারদণ পনরষদ 

পুনগ তঠন 

  

১৭। যকোে পনরষনদর অন্ততিুক্ত সমূ্পণ ত বো আংনশক এলোকো েদী িোঙ্গে অথবো অেয যকোে প্রোকৃনতক 

দনে তোনের কোরনণ নবলীে বো নবলুপ্ত েইয়ো যেনল সরকোর, উক্ত পনরষদ নবনধ্ অেুেোয়ী বোনতল বো পুেে তঠে 

কনরনব এবং পুেে তঠনের যক্ষনে েতুে পনরষদ েঠে েো েওয়ো পেন্তত নবদযমোে পনরষদ এই আইনের নবধ্োে 

অেুেোয়ী সকল কোেক্রতম পনরচোলেো কনরনব।  

 

     

     

    

প্রশাসক ননদয়াগ 

  

১৮। (১) যকোে এলোকোনক ইউনেয়ে যঘোষণোর পর ইেোর কোে তোবলী সম্পোদনের জেয সরকোর একজে 

উপেুক্ত কম তকততোনক প্রশোসক নেসোনব নেনয়োে কনরনব এবং এই আইনের নবধ্োে যমোতোনবক নেব তোনচত 

পনরষদ েঠে েো েওয়ো পে তন্ত প্রশোসক ইউনেয়ে পনরষনদর েোবতীয় দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে :  

 

তনব শতত থোনক যে, উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে নেেুক্ত প্রশোসক ১২০ (একশত নবশ) নদনের অনধ্ক সময় কোল 

দোনয়নত্ব থোনকনত পোনরনবে েো :  

 

আনরো শতত থোনক যে, যকোে বদব-দনূব তপোনকর কোরনণ এই আইনের নবধ্োে যমোতোনবক নেব তোনচত পনরষদ েঠে 

করো সম্ভব েো েইনল সরকোর উক্ত যময়োদ অেনধ্ক ৬০ (ষো ুঁি) নদে বকৃ্তদ্ধ কনরনত পোনরনব।  

 

(২) সরকোর প্রশোসকনক কম তসম্পোদনে সেোয়তো কনরবোর জেয প্রনয়োজেীয় সংখ্যক সদসয সমন্বনয় কনমটি 

েঠে কনরনত পোনরনব।  

 

(৩) প্রশোসক এবং কনমটির সদসযবনৃ্দ, েথোক্রনম, যচয়োরমযোে ও সদসযেনণর ক্ষমতো প্রনয়োে কনরনবে।  

 

     

     

  চতুথ ত অধ্যায় 

ঘচয়ারমযান ও সদসয ননিাচতন 
 

    

ঘভািার তানলকা ও 

ঘভািানধ্কার 

  

১৯। (১) প্রনতটি ওয়োনডতর জেয নেব তোচে কনমশে কতৃতক প্রণীত একটি যিোিোর তোনলকো থোনকনব।  

 

(২) যকোে বযক্তক্ত যকোে ওয়োনডতর যিোিোর তোনলকোিুক্ত েইবোর অনধ্কোরী েইনবে, েনদ নতনে-  

 

(ক) বোংলোনদনশর একজে েোেনরক েে;  

 

(খ্) আঠোনরো বৎসনরর কম বয়স্ক েনেে;  

 



 

(ে) যকোে উপেুক্ত আদোলত কতৃতক অপ্রকৃনতস্থ বনলয়ো যঘোনষত েনেে;  

 

(ঘ) সংনশষ্ট ওয়োনডতর অনধ্বোসী বো অনধ্বোসী বনলয়ো েণয েে।  

 

(৩) যকোে বযক্তক্ত যিোিোর তোনলকোয় যে ওয়োনডত অন্তিুতক্ত েইনবে, নতনে যসই ওয়োনডতর সদসয এবং যচয়োরমযোে 

নেব তোচনে যিোি প্রদোে কনরনত পোনরনবে।  

     

     

    

ননি তাচদন অংশগিণ 
  

৪[ ১৯ক। ধ্োরো ২৬ এর নবধ্োে সোনপনক্ষ, যকোে ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে পনদ নেব তোচনে অংশগ্রেনণর 

জেয যকোে বযক্তক্তনক যকোে রোজনেনতক দল কতৃতক মনেোেীত বো স্বতন্ত্র প্রোথী েইনত েইনব।]  
 

     

     

    

ননি তাচন পনরচালনা, 

ইতযানদ  

  

২০। (১) নেব তোচে কনমশে কতৃতক প্রণীত নবনধ্ অেুসোনর নেব তোচে কনমশে পনরষনদর যচয়োরমযোে ও সদসযনদর 

নেব তোচনের আনয়োজে, পনরচোলেো ও সম্পোদে কনরনব এবং অেরুূপ নবনধ্নত নেব তোচে কনমশে নেম্নরূপ 

সকল বো যে যকোে নবষনয়র নবধ্োে কনরনত পোনরনব, েথো :-  

 

(ক) নেব তোচে পনরচোলেোর জেয নরিোনে তং অনেসোর, সেকোরী নরিোনে তং অনেসোর, নপ্রজোইনডং অনেসোর ও 

যপোনলং অনেসোর নেনয়োে এবং তোেোনদর ক্ষমতো ও দোনয়ত্ব;  

 

(খ্) প্রোথীনদর মনেোেয়ে, মনেোেয়নের যক্ষনে আপনত্ত এবং মনেোেয়েপে বোছোই;  

 
৫[ (খ্খ্) রোজনেনতক দল কতৃতক মনেোেীত বো স্বতন্ত্র প্রোথীর নেব তোচনে অংশগ্রেণ সংক্রোন্ত যে যকোে নবষয়;] 

 

(ে) প্রোথী কতৃতক প্রদত্ত জোমোেত গ্রেণ এবং উক্ত জোমোেত যেরত প্রদোে বো বোনজয়োপ্তকরণ;  

 

(ঘ) প্রোথীতো প্রতযোেোর ও প্রতীক বরোে;  

 

(ঙ) প্রোথীনদর এনজন্ট নেনয়োে;  

 

(চ) প্রনতদ্বক্তিতো ও নবেো প্রনতদ্বক্তিতোর যক্ষনে নেব তোচে পদ্ধনত;  

 

(ছ) যিোি গ্রেনণর তোনরখ্, সময়, স্থোে এবং নেব তোচে পনরচোলেো সংক্রোন্ত অেযোেয নবষয়;  

 

 



(জ) যিোিদোে পদ্ধনত;  

 

(ে) প্রোপ্ত যিোি বোছোই ও েণেো, েলোেল যঘোষণো এবং সমোে সংখ্যক যিোি প্রোনপ্তর যক্ষনে অেুসরণীয় 

পদ্ধনত;  

 

(ঞ) বযোলি যপপোর ও নেব তোচে সংক্রোন্ত অেযোেয কোেজপনের যেেোজত ও নবনল বন্টে;  

 

(ি) যে অবস্থোয় যিোি গ্রেণ স্থনেত করো েোয় এবং পুেরোয় যিোি গ্রেণ করো েোয়;  

 

(ঠ) প্রোথীনদর নেব তোচেী বযয় এবং এতদসংক্রোন্ত েোবতীয় নবষয়;  

 

(ড) নেব তোচনে দুেীনতমূলক বো অনবধ্ কোে তকলোপ এবং অেযোেয নেব তোচেী অপরোধ্ এবং উেোর দণ্ড এবং 

প্রনতদ্বক্তি প্রোথীনদর আচরণ ও আচরণ নবনধ্ িংনের দণ্ড;  

 

(ঢ) নেব তোচেী নবনরোধ্ এবং উেোর নবচোর ও নেষ্পনত্ত;  

 

(ণ) অপরোধ্ নবচোরোনথ ত গ্রেণ, মযোক্তজনেনির ক্ষমতো প্রনয়োে, মোমলোর যময়োদ সংক্রোন্ত নবষয়োনদ;  

 

(ত) যিোি গ্রেনণর নদে নেব তোচে সংক্রোন্ত দোনয়ত্ব পোলেরত আইে প্রনয়োেকোরী সংস্থোর সদসযনদর যগ্রেতোর 

করোর ক্ষমতো; এবং  

 

(থ) নেব তোচে সম্পনকতত আেুষনঙ্গক অেযোেয নবষয়।  

 

(২) যকোে বযক্তক্ত, উপ-ধ্োরো (১) এর দেো (ড) এ উনল্লনখ্ত-  

 

(ক) নেব তোচনে দেূীনতমূলক বো অনবধ্ কোে তকলোপ কনরনল নতনে অেূযে ৩ (নতে) বৎসর কোরোদণ্ড অথবো 

অেনধ্ক ১০ (দশ েোজোর) িোকো অথ তদণ্ড বো উিয়দনণ্ড দক্তণ্ডত েইনবে;  

 

(খ্) নেব তোচেী অপরোধ্ কনরনল নতনে অেূযে ৬ (ছয়) মোস এবং অেনধ্ক ৩ (নতে) বৎসর কোরোদনণ্ড দক্তণ্ডত 

েইনবে; এবং  

 

(ে) আচরণ নবনধ্র যকোে নবধ্োে লংঘে কনরনল নতনে অেূযে ৬ (ছয়) মোস কোরোদণ্ড অথবো অেনধ্ক ১০ (দশ 

েোজোর) িোকো অথ তদণ্ড অথবো উিয় দনণ্ড দক্তণ্ডত েইনবে।  

     

     

    



ননিাচতনী ফলাফল 

প্রকাশ 
  

২১। যচয়োরমযোে এবং সদসয নেসোনব নেবোনচতত সকল বযক্তক্তর েোম নেবোচতে কনমশে, েথোশীঘ্র সম্ভব, সরকোনর 

যেনজনি প্রকোশ কনরনব।  
 

     

     

  পঞ্চম অধ্যায় 

ননি তাচনী নিদরাধ্ 
 

    

ননি তাচনী দরখাস্ত 

দানখল 

  

২২। (১) এই আইনের অধ্ীনে অেুটষ্ঠত যকোে নেব তোচে বো েেৃীত নেব তোচেী কোে তক্রম নবষনয় নেব তোচে 

ট্রোইবুযেোল বযতীত যকোে আদোলত বো অেয যকোে কতৃতপনক্ষর নেকি আপনত্ত উত্থোপে করো েোইনব েো।  

 

(২) যকোে নেব তোচনের প্রোথী বযতীত অেয যকোে বযক্তক্ত উক্ত নেব তোচে বো নেব তোচেী কোে তক্রম নবষনয় আপনত্ত 

উত্থোপে ও প্রনতকোর প্রোথ তেো কনরয়ো নেব তোচে ট্রোইবুযেোনল আনবদে কনরনত পোনরনবে েো।  

 

(৩) এই আইনের ধ্োরো ২৩ এর অধ্ীে েটঠত নেব তোচে ট্রোইবুযেোনলর বরোবনর নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত নেব তোচেী 

অনিনেোেপে যপশ কনরনত েইনব।  

 

(৪) যকোে আদোলত -  

 

(ক) পনরষনদর যকোে যচয়োরমযোে বো সদনসযর নেব তোচে মুলতবী রোনখ্নত; 

 

খ্) এই আইে অেুেোয়ী নেব তোনচত যকোে পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সদসযনক তো ুঁেোর দোনয়ত্ব গ্রেনণ নবরত 

রোনখ্নত ; 

 

(ে) এই আইে অেুেোয়ী নেব তোনচত যকোে পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সদসযনক তো ুঁেোর কোে তলনয় প্রনবশ করো 

েইনত নবরত রোনখ্নত-  

 

নেনষধ্োজ্ঞো জোনর কনরনত পোনরনব েো।  

 

     

     

    

ননি তাচন ট্রাইিুযনাল ও 

ননি তাচন আনপল 

ট্রাইিুযনাল গঠন   

২৩। (১) এই আইনের অধ্ীনে নেব তোচে সম্পনকতত নবনরোধ্ নেষ্পনত্তর যক্ষনে নেব তোচে কনমশে, সরকোরী 

যেনজনি প্রজ্ঞোপনের দ্বোরো, একজে উপেুক্ত পদমে তোদোর নবচোর নবিোেীয় কম তকততোর সমন্বনয় প্রনয়োজেীয় 

সংখ্যক নেব তোচেী ট্রোইবুযেোল এবং একজে উপেুক্ত পদমে তোদোর নবচোর নবিোেীয় কম তকততো ও একজে 

উপেুক্ত পদমে তোদোর নেব তোেী নবিোনের কম তকততোর সমন্বনয় প্রনয়োজেীয় সংখ্যক নেব তোচেী আনপল ট্রোইবুযেোল 

েঠে কনরনব।  

 



 

(২) যকোে সংকু্ষদ্ধ বযক্তক্ত নেব তোনচত যচয়োরমযোে বো সদসয বো সদসযেনণর েোম সরকোরী যেনজনি প্রকোনশর 

পরবতী ৩০ (ক্তেশ) নদনের মনধ্য নেব তোচেী ট্রোইবুেোনল নেব তোচেী দরখ্োস্ত দোনয়র কনরনত পোনরনবে।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী েটঠত ট্রোইবুযেোল পনরষনদর নেব তোচে সংক্রোন্ত যে যকোে দরখ্োস্ত, উেো দোনয়র 

কনরবোর ১৮০ (একশত আনশ) নদনের মনধ্য নেষ্পনত্ত কনরনব।  

 

(৪) নেব তোচেী ট্রোইবুযেোনলর রোনয়র নবরুনদ্ধ সংকু্ষদ্ধ বযক্তক্ত ৩০ (ক্তেশ) নদনের মনধ্য নেব তোচেী আনপল 

ট্রোইবুযেোনল আনপল দোনয়র কনরনত পোনরনবে।  

 

(৫) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী েটঠত নেব তোচেী আনপল ট্রোইবুযেোল আনপল দোনয়র কনরবোর ১২০ (একশত নবশ) 

নদনের মনধ্য উেো নেষ্পনত্ত কনরনব।  

 

(৬) নেব তোচেী আনপল ট্রোইবুযেোনলর রোয় চূিোন্ত বনলয়ো েণয েইনব।  

     

     

    

ননি তাচনী দরখাস্ত ও 

আনপল িদলীকরদণর 

িমতা  

  

২৪।নেব তোচে কনমশে নেজ উনদযোনে অথবো পক্ষেনণর যকোে এক পক্ষ কতৃতক এতদুনেনশয যপশকৃত 

আনবদনের যপ্রনক্ষনত যে যকোে পে তোনয় একটি নেব তোচেী দরখ্োস্ত এক ট্রোইবুযেোল েইনত অেয ট্রোইবুযেোনল 

অথবো একটি আনপল ট্রোইবুযেোল েইনত অপর একটি আনপল ট্রোইবুযেোনল বদলী কনরনত পোনরনব এবং যে 

ট্রোইবুযেোনল বো আনপল ট্রোইবুযেোনল তোেো এইরূপ বদলী করো েয় যসই ট্রোইবুযেোল বো আনপল ট্রোইবুযেোল উক্ত 

দরখ্োস্ত বো আনপল যে পে তোনয় বদলী করো েইয়োনছ যসই পে তোয় েইনত উেোর নবচোরকোে ত চোলোইয়ো েোইনবঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, নেব তোচেী দরখ্োস্ত যে ট্রোইবুযেোনল বদলী করো েইয়োনছ যসই ট্রোইবুযেোল উপেুক্ত মনে 

কনরনল ইনতপূনব ত পরীনক্ষত যকোে সোক্ষী পুেরোয় তলব বো পুেরোয় পরীক্ষো কনরনত পোনরনব এবং অেুরূপিোনব 

আনপল ট্রোইবুযেোলও এই ক্ষমতো প্রনয়োে কনরনত পোনরনব।  

 

     

     

    

ননিাচতনী দরখাস্ত, 

আনপল, ইতযানদ 

ননষ্পনি 

  

২৫। নেব তোচেী দরখ্োস্ত ও আনপল দোনয়নরর পদ্ধনত, নেব তোচেী ট্রোইবুযেোল ও নেব তোচেী আনপল ট্রোইবুযেোল 

কতৃতক নেব তোচে নবনরোধ্ নেষ্পনত্তর পদ্ধনত, এখ্নতয়োর, ক্ষমতো, প্রনতকোর এবং আেুষনঙ্গক সকল নবষয় নবনধ্ 

দ্বোরো নেধ্ তোনরত েইনব।  

 

     

     

  ষষ্ঠ অধ্যায়  



ঘর্াগযতা ও অদর্াগযতা 

    

পনরষদদর 

সদসযগদণর ঘর্াগযতা 

ও অদর্াগযতা 

  

২৬। (১) যকোে বযক্তক্ত এই ধ্োরোর উপ-ধ্োরো (২) এর নবধ্োে সোনপনক্ষ পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সদসয পনদ 

নেব তোনচত েইবোর যেোেয েইনবে, েনদ-  

 

(ক) নতনে বোংলোনদনশর েোেনরক েে;  

 

(খ্) তো ুঁেোর বয়স পুঁনচশ বৎসর পূণ ত েয়;  

 

(ে) যচয়োরমযোনের যক্ষনে, সংনিষ্ট ইউনেয়নের যে যকোে ওয়োনডতর যিোিোর তোনলকোয় তো ুঁেোর েোম নলনপবদ্ধ 

থোনক;  

 

(ঘ) সংরনক্ষত মনেলো আসনের সদসযসে অেযোেয সদসযনদর যক্ষনে, সংনিষ্ট ওয়োনডতর যিোিোর তোনলকোয় 

তো ুঁেোর েোম নলনপবদ্ধ থোনক।  

 

(২) যকোে বযক্তক্ত যচয়োরমযোে বো সদসয পনদ নেব তোনচত েইবোর এবং থোনকবোর যেোেয েইনবে েো, েনদ-  

 

(ক) নতনে বোংলোনদনশর েোেনরকত্ব পনরতযোে কনরে বো েোরোে;  

 

(খ্) তো ুঁেোনক যকোে আদোলত অপ্রকৃনতস্থ বনলয়ো যঘোষণো কনরে;  

 

(ে) নতনে যকোে আদোলত কতৃতক যদউনলয়ো যঘোনষত েে এবং যদউনলয়ো যঘোনষত েইবোর পর দোয় েইনত 

অবযোেনত লোি েো কনরয়ো থোনকে;  

 

(ঘ) নতনে বেনতক স্খলেজনেত যকোে যেৌজদোনর অপরোনধ্ যদোষী সোবযস্ত েইয়ো অেূযে ২ (দুই) বৎসনরর 

কোরোদনণ্ড দক্তণ্ডত েে এবং তো ুঁেোর মুক্তক্ত লোনির পর ৫ (পোুঁচ) বৎসর কোল অনতবোনেত েো েইয়ো থোনক;  

 

(ঙ) নতনে প্রজোতনন্ত্রর বো পনরষনদর বো অেয যকোে স্থোেীয় কতৃতপনক্ষর যকোে কনম ত লোিজেক সোব তক্ষনণক 

পনদ অনধ্টষ্ঠত থোনকে;  

 

(চ) নতনে জোতীয় সংসনদর সদসয বো অেয যকোে স্থোেীয় কতৃতপনক্ষর যচয়োরমযোে বো সদসয েে;  

 

(ছ) নতনে বো তো ুঁেোর পনরবোনরর উপর নেিতরশীল যকোে সদসয সংনিষ্ট পনরষনদর যকোে কোজ সম্পোদনের বো 

মোলোমোল সরবরোনের জেয টঠকোদোর েে বো ইেোর জেয নেেুক্ত টঠকোদোরী প্রনতষ্ঠোনের অংশীদোর েে বো 

সংনিষ্ট পনরষনদর যকোে নবষনয় তো ুঁেোর যকোে প্রকোর আনথ তক স্বোথ ত থোনক বো নতনে সরকোর কতৃতক নেেকু্ত 

 



অতযোবশযক যকোে দ্রনবযর নডলোর েে;  

 

(জ) মনেোেয়ে পে জমো যদওয়োর তোনরনখ্ যকোে বযোংক বো আনথ তক প্রনতষ্ঠোে েইনত যকোে ঋণ যময়োনদোত্তীণ ত 

অবস্থোয় অেোদোয়ী রোনখ্ে :  

 

তনব শতত থোনক যে, যকোে বযোংক বো আনথ তক প্রনতষ্ঠোে েইনত েেৃীত নেজস্ব বসবোনসর নেনমত্ত েেৃ-নেম তোণ 

অথবো কু্ষদ্র কৃনষ ঋণ ইেোর আওতোিুক্ত েইনব েো ;  

 

(ে) তো ুঁেোর নেকি পনরষদ েইনত েেৃীত যকোে ঋণ অেোদোয়ী থোনক বো পনরষনদর নেকি তো ুঁেোর যকোে আনথ তক 

দোয়-যদেো থোনক;  

 

(ঞ) নতনে স্থোেীয় সরকোর পনরষদ নকংবো সরকোর কতৃতক নেনয়োেকৃত নেরীক্ষো প্রনতনবদে অেুেোয়ী 

পনরনশোনধ্র জেয নেধ্ তোনরত অথ ত সংনিষ্ট স্থোেীয় সরকোর পনরষদনক পনরনশোধ্ েো কনরে;  

 

(ি) নতনে পনরষনদর তেনবল তসরূনের কোরনণ দণ্ডপ্রোপ্ত েে;  

 

(ঠ) নতনে এই আইনে বনণ তত অপরোনধ্ অথবো নেব তোচেী অপরোধ্ সংক্রোন্ত অপরোনধ্ সংনিষ্ট আদোলত কতৃতক 

যদোষী সোবযস্ত েইয়ো অেুযে ২(দুই) বৎসর কোরোদনণ্ড দক্তণ্ডত েে এবং তো ুঁেোর মুক্তক্ত লোনির পর ৫ (পোুঁচ) 

বৎসর কোল অনতবোনেত েো েইয়ো থোনক;  

 

(ড) নতনে যকোে সরকোনর বো আধ্োসরকোনর দপ্তর, স্বোয়ত্তশোনসত সংস্থো, স্থোেীয় কতৃতপক্ষ, সমবোয় সনমনত 

ইতযোনদ েইনত বেনতক স্খলে, দুেীনত. অসদোচরণ ইতযোনদ অপরোনধ্ চোকুনরচুযত েইয়ো ৫ (পোুঁচ) বৎসর 

অনতক্রোন্ত েো কনরে;  

 

(ঢ) নতনে নবেত পোুঁচ বৎসনরর মনধ্য যে যকোে সমনয় দণ্ডনবনধ্র ধ্োরো ১৮৯ ও ১৯২ এর অধ্ীে যদোষী সোবযস্ত 

েইয়ো সোজোপ্রোপ্ত েে;  

 

(ণ) নতনে নবেত পোুঁচ বৎসনরর মনধ্য যে যকোে সমনয় দণ্ডনবনধ্র ধ্োরো ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধ্ীে 

যদোষী সোবযস্ত েইয়ো সোজোপ্রোপ্ত েে;  

 

(ত) নতনে যকোে আদোলত কতৃতক যেরোরী আসোমী নেসোনব যঘোনষত েে;  

 

(থ) জোতীয় বো আন্তজতোনতক আদোলত বো ট্রোইবুযেোল কতৃতক েুদ্ধোপরোধ্ী নেসোনব যদোষী সোবযস্ত েে।  

 

(৩) প্রনতযক যচয়োরমযোে ও সদসয পদপ্রোথী মনেোেয়েপে দোনখ্নলর সময় এই মনম ত একটি েলেেোমো 



দোনখ্ল কনরনবে যে, উপ-ধ্োরো (২) অেুেোয়ী নতনে যচয়োরমযোে বো সদসয নেব তোচনের অনেোেয েনেে।  

     

     

    

একানধ্ক পদদ 

প্রাথীতায় িাাঁধ্া 

  

২৭। (১) যকোে বযক্তক্ত একই সোনথ যচয়োরমযোে ও সদসয পনদ প্রোথী েইনত পোনরনবে েো ।  

 

(২) েনদ যকোে বযক্তক্ত একই সোনথ যকোে পনরষনদর একোনধ্ক পনদ মনেোেয়েপে দোনখ্ল কনরে, তোেো েইনল, 

তোেোর সকল মনেোেয়েপে বোনতল েইনব।  

 

(৩) পনরষনদর যময়োদকোনল যকোে কোরনণ যচয়োরমযোে পদ শূেয েইনল, যকোে সদসয যচয়োরমযোে পনদ 

নেবোচতনে প্রনতদ্বক্তিতো কনরনত পোনরনবেঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, এইরূপ যক্ষনে উক্ত সদসযনক স্বীয় পদ তযোে কনরয়ো প্রনতদ্বক্তিতো কনরনত েইনব।  

 

(৪) যকোে বযক্তক্ত একই সংনে যে যকোে স্থোেীয় সরকোর পনরষনদর সদসয এবং জোতীয় সংসদ সদসয পনদ 

প্রনতদ্বক্তিতো কনরনত পোনরনবে েো।  

 

     

     

  সপ্তম অধ্যায় 

পনরষদদর ঘচয়ারমযান ও সদসযগণ সম্পনকতত নিধ্ান 
 

    

পনরষদদর ঘচয়ারমযান 

ও সদসযগদণর শপথ 

িা ঘ াষণা 

  

২৮। (১) যচয়োরমযোে ও প্রনতযক সদসয তো ুঁেোর কোে তিোর গ্রেনণর পূনব ত প্রথম তেনসনল উনল্লনখ্ত েরনম 

সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত যকোে বযক্তক্তর সম্মুনখ্ শপথ গ্রেণ বো যঘোষণো প্রদোে কনরনবে এবং শপথপে বো 

যঘোষণোপনে স্বোক্ষরদোে কনরনবে।  

 

(২) যচয়োরমযোে বো সদসয নেসোনব নেব তোনচত বযক্তক্তেনণর েোম সরকোনর যেনজনি প্রকোনশত েইবোর ৩০ (ক্তেশ) 

নদনের মনধ্য যচয়োরমযোে ও সকল সদনসযর শপথ গ্রেণ বো যঘোষণোর জেয সরকোর বো তদ ্কতৃ তক নেধ্ তোনরত 

কতৃতপক্ষ প্রনয়োজেীয় বযবস্থো গ্রেণ কনরনবে।  

 

     

     

    

পনরষদদর ঘচয়ারমযান 

ও সদসযগদণর 

কার্ তকাল 
  

২৯। (১) যকোে পনরষনদর যচয়োরমযোে ও সদসযেণ, এই আইনের নবধ্োেোবলী সোনপনক্ষ, সংনিষ্ট পনরষনদর 

প্রথম সিো অেুষ্ঠোনের তোনরখ্ েইনত ৫ (পোুঁচ) বৎসর সমনয়র জেয উক্ত পনদ অনধ্টষ্ঠত থোনকনবে।  

 

(২) যচয়োরমযোে ও সদসযনদর েোম সরকোনর যেনজনি প্রকোনশত েওয়োর তোনরখ্ েইনত পরবতী ৩০ (ক্তেশ) 

 



কোে তনদবনসর মনধ্য ইউনেয়ে পনরষনদর প্রথম সিো অেুটষ্ঠত েইনত েইনবঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, নেধ্ তোনরত সমনয়র মনধ্য েবেটঠত পনরষনদর প্রথম সিো অেুটষ্ঠত েো েইনল সরকোর 

উপেুক্ত কতৃতপক্ষনক সিো আেবোনের জেয দোনয়ত্ব অপ তণ কনরনত পোনরনব এবং অেুরূপিোনব অেুটষ্ঠত সিো 

পনরষনদর প্রথম সিো নেসোনব েণয েইনব।  

 

(৩) পনরষদ েঠনের জেয যকোে সোধ্োরণ নেব তোচে ঐ পনরষনদর জেয অেুটষ্ঠত পূব তবতী সোধ্োরণ নেব তোচনের 

তোনরখ্ েইনত ৫ (পোুঁচ) বৎসর পূণ ত েইবোর ১৮০ (এক শত আনশ) নদনের মনধ্য অেুটষ্ঠত েইনব।  

 

(৪) এই আইনে েোেো নকছুই থোকুক েো যকে, ইউনেয়ে পনরষনদর যময়োদ যশনষ নেব তোচনের পর উেোর নতে-

চতুথ তোংশ সদসয শপথ গ্রেণ কনরনল ইউনেয়েটি েথোেথিোনব েটঠত েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব।  

 

বযোখ্যোঃ েটঠত পনরষনদর যমোি সদসযনদর নতে-চতুথ তোংশ নেধ্ তোরনণর যক্ষনে িগ্নোংনশর উদ্ভব েইনল এবং 

তোেো দশনমক পোুঁচ শুেয শতোংনশর কম েইনল অগ্রোেয কনরনত েইনব এবং দশনমক পোুঁচ শুেয শতোংশ বো 

তোর যবশী েইনল তোেো এক বনলয়ো েণয কনরনত েইনব।  

 

(৫) বদব-দুনব তপোকজনেত বো অেযনবধ্ যকোে কোরনণ নেধ্ তোনরত ৫ (পোুঁচ) বৎসর যময়োনদর মনধ্য নেব তোচে 

অেুষ্ঠোে সম্ভব েো েইনল, সরকোর নলনখ্ত আনদশ দ্বোরো, নেব তোচে েো েওয়ো পে তন্ত নকংবো অেনধ্ক ৯০ (েব্বই) 

নদে পে তন্ত, েোেো আনে ঘটিনব, সংনিষ্ট পনরষদনক কোে তক্রম পনরচোলেোর জেয ক্ষমতো প্রদোে কনরনত 

পোনরনব।  

     

     

    

দানয়ত্ব িস্তান্তর 

  

৩০। পনরষদ েঠনের পর পূববতী যচয়োরমযোে বো পযোনেল যচয়োরমযোনের দোনয়ত্বপ্রোপ্ত সদসয তো ুঁেোর দখ্নল বো 

নেয়ন্ত্রনণ থোকো পনরষনদর সকল েেদ অথ ত, পনরসম্পদ, দনলল দস্তোনবজ, যরক্তজস্টোর ও সীলনমোের েতশীঘ্র 

সম্ভব অথবো উপনজলো নেব তোেী অনেসোর কতৃতক নস্থরীকৃত তোনরখ্, সময় ও স্থোনে েতুে নেব তোনচত যচয়োরমযোে 

বো, যক্ষেমত, মনেোেীত পযোনেল যচয়োরমযোে বো যচয়োরমযোনের দোনয়ত্বপ্রোপ্ত সদনসযর নেকি পনরষনদর সনচব 

ও উপনজলো নেব তোেী অনেসোনরর মনেোেীত একজে প্রথম যশ্রণীর কম তকততোর উপনস্থনতনত বুেোইয়ো নদনবে।  

 

     

     

    

িযতযদয়র দণ্ড 

  

৩১। (১) েনদ যকোে যচয়োরমযোে বো যচয়োরমযোনের দোনয়ত্বপ্রোপ্ত যকোে সদসয ধ্োরো ৩০ অেুেোয়ী নেধ্ তোনরত 

পদ্ধনতনত নেনদতষ্ট সমনয়র মনধ্য দোনয়ত্ব েস্তোন্তর কনরনত বযথ ত েে, তোেো েইনল নতনে ১০,০০০/- (দশ েোজোর) 

িোকো পে তন্ত অথ তদনণ্ড দণ্ডণীয় েইনবে। 

 

 



(২) যকোে যচয়োরমযোে বো সদসয ধ্োরো ২৬ (৩) অেেুোয়ী তোেোর অনেোেযতো সম্পনকত নমথযো েলেেোমো দোনখ্ল 

কনরনল নতনে ৩ (নতে) বৎসর পে তন্ত যময়োনদ কোরোদণ্ড অথবো ১০,০০০/- (দশ েোজোর) িোকো অথ তদণ্ড অথবো 

উিয় দনণ্ড দক্তণ্ডত েইনবে।  

     

     

    

ঘচয়ারমযান িা 

সদসযগদণর পদতযাগ 

  

৩২। (১) যকোে সদসয পনরষনদর যচয়োরমযোে বরোবর তো ুঁেোর পদতযোে কনরবোর অনিপ্রোয় নলনখ্তিোনব বযক্ত 

কনরয়ো পদতযোে কনরনত পোনরনবে এবং উক্তরূপ পদতযোে পে যচয়োরমযোে কতৃতক েেৃীত েওয়োর সোনথ সোনথ 

উক্ত সদনসযর পদ শুেয েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব; যচয়োরমযোে সংনিষ্ট সদনসযর পদতযোে পে েেৃীত 

েওয়োর নবষয়টি অেনধ্ক ৭ (সোত) নদনের মনধ্য উপনজলো নেব তোেী অনেসোরনক অবনেত কনরনবে।  

 

(২) যচয়োরমযোে এতদুনেনশয উপনজলো নেব তোেী অনেসোনরর নেকি, তো ুঁেোর পদতযোে কনরবোর অনিপ্রোয় 

নলনখ্তিোনব বযক্ত কনরয়ো পদতযোে কনরনত পোনরনবে এবং উক্ত পদতযোে পে েেৃীত েওয়োর সোনথ সোনথ 

উক্ত যচয়োরমযোনের পদ শুেয েইনব।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) ও (২) এর অধ্ীে পদতযোনের নবষয়টি উপনজলো নেব তোেী অনেসোর অেনধ্ক ৭ (সোত) 

নদনের মনধ্য পনরষদ, নেব তোচে কনমশে এবং সরকোরনক অবনেত কনরনবে।  

 

     

     

    

ঘচয়ারমযাদনর 

পযাদনল 

  

৩৩। (১) পনরষদ েটঠত েইবোর পর প্রথম অেুটষ্ঠত সিোর ৩০ (ক্তেশ) কোে তনদবনসর মনধ্য অগ্রোনধ্কোরক্রনম ৩ 

(নতে) সদসযনবনশষ্ট একটি যচয়োরমযোনের পযোনেল, সদসযেণ তো ুঁেোনদর নেনজনদর মধ্য েইনত নেবোচতে 

কনরনবেঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, নেব তোনচত ৩(নতে) জে যচয়োরমযোে পযোনেনলর মনধ্য কমপনক্ষ ১ (এক) জে সংরনক্ষত 

আসনের মনেলো সদসযেনণর মধ্য েইনত নেব তোনচত েইনবে।  

 

(২) অেুপনস্থনত, অসুস্থতোনেতু বো অেয যে যকোে কোরনণ যচয়োরমযোে দোনয়ত্ব পোলনে অসমথ ত েইনল নতনে 

পুেরোয় স্বীয় দোনয়ত্ব পোলনে সমথ ত েো েওয়ো পে তন্ত যচয়োরমযোনের পযোনেল েইনত অগ্রোনধ্কোরক্রনম একজে 

সদসয যচয়োরমযোনের দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

(৩) পদতযোে, অপসোরণ, মৃতুযজনেত অথবো অেয যে যকোে কোরনণ যচয়োরমযোনের পদ শূেয েইনল নেব তোনচত 

েতুে যচয়োরমযোে কোে তিোর গ্রেণ েো করো পে তন্ত যচয়োরমযোনের পযোনেল েইনত অগ্রোনধ্কোরক্রনম একজে 

সদসয যচয়োরমযোনের দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

 



(৪) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী যচয়োরমযোনের পযোনেলিুক্ত সদসযেণ অনেোেয েইনল অথবো বযক্তক্তেত 

কোরনণ দোনয়ত্ব পোলনে অসম্মনত জ্ঞোপে কনরনল পনরষনদর নসদ্ধোন্তক্রনম েতুে যচয়োরমযোনের পযোনেল বতরী 

করো েোইনব।  

 

(৫) উপ-ধ্োরো (১) ও (৪) অেুেোয়ী সদসযনদর মধ্য েইনত যচয়োরমযোনের পযোনেল প্রস্তুত করো েো েইনল, 

সরকোর প্রনয়োজে অেুসোনর, সদসযেনণর মধ্য েইনত যচয়োরমযোনের পযোনেল বতনর কনরনত পোনরনব।  

     

     

    

ঘচয়ারমযান িা 

সদসযগদণর সামনয়ক 

িরখাস্তকরণ ও 

অপসারণ 

  

৩৪। (১) যে যক্ষনে যকোে পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সদনসযর নবরুনদ্ধ উপ-ধ্োরো (৪) এ বনণ তত অপরোনধ্ 

অপসোরনণর জেয কোে তক্রম আরম্ভ করো েইয়োনছ অথবো তো ুঁেোর নবরুনদ্ধ যেৌজদোরী মোমলোয় অনিনেোেপে 

আদোলত কতৃতক েেৃীত েইয়োনছ অথবো অপরোধ্ আদোলত কতৃতক আমনল যেওয়ো েইয়োনছ, যসইনক্ষনে 

নেধ্ তোনরত কতৃতপনক্ষর মনত যচয়োরমযোে অথবো সদসয কতৃতক ক্ষমতো প্রনয়োে পনরষনদর স্বোনথ তর পনরপন্থী 

অথবো প্রশোসনেক দৃটষ্টনকোনণ সমীচীে েো েইনল, সরকোর নলনখ্ত আনদনশর মোধ্যনম যচয়োরমযোে অথবো 

সদসযনক সোমনয়কিোনব বরখ্োস্ত কনরনত পোনরনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীনে সোমনয়কিোনব বরখ্োনস্তর আনদশ প্রদোে করো েইনল আনদশ প্রোনপ্তর ৩ (নতে) 

নদনের মনধ্য সংনিষ্ট যচয়োরমযোে ধ্োরো ৩৩ এর নবধ্োেমনত নেব তোনচত পযোনেল যচয়োরমযোনের নেকি দোনয়ত্ব 

েস্তোন্তর কনরনবে এবং উক্ত পযোনেল যচয়োরমযোে সোমনয়ক বরখ্োস্তকৃত যচয়োরমযোনের নবরুনদ্ধ আেীত 

কোে তক্রম যশষ েো েওয়ো পে তন্ত অথবো যচয়োরমযোে অপসোনরত েইনল তো ুঁেোর স্থনল েতুে যচয়োরমযোে নেব তোনচত 

েো েওয়ো পে তন্ত দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীনে পনরষনদর যকোে সদসযনক সোমনয়কিোনব বরখ্োনস্তর আনদশ প্রদোে করো 

েইনল উক্ত সদনসযর নবরুনদ্ধ আেীত কোে তক্রম যশষ েো েওয়ো পে তন্ত অথবো উক্ত সদসয অপসোনরত েইনল 

তো ুঁেোর স্থনল েতুে সদসয নেব তোনচত েো েওয়ো পে তন্ত পনরষনদর নসদ্ধোন্তক্রনম অপর একজে সদসয উক্ত 

দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

(৪) যচয়োরমযোে বো সদসয তো ুঁেোর স্বীয় পদ েইনত অপসোরণনেোেয েইনবে, েনদ, নতনে-  

 

(ক) েুক্তক্তসঙ্গত কোরণ বযনতনরনক পনরষনদর পর পর নতেটি সিোয় অেুপনস্থত থোনকে;  

 

(খ্) পনরষদ বো রোনের স্বোনথ তর েোনেকর যকোে কোে তকলোনপ জনিত থোনকে, অথবো দুেীনত বো অসদোচরণ বো 

বেনতক স্খলেজনেত যকোে অপরোনধ্ যদোষী সোবযস্ত েইয়ো দণ্ডপ্রোপ্ত েইয়ো থোনকে;  

 

(ে) তো ুঁেোর দোনয়ত্ব পোলে কনরনত অস্বীকোর কনরে অথবো শোরীনরক বো মোেনসক অসোমনথ তযর কোরনণ দোনয়ত্ব 

 



পোলনে অক্ষম েে;  

 

(ঘ) অসদোচরণ বো ক্ষমতোর অপবযবেোনরর যদোনষ যদোষী েে অথবো পনরষনদর যকোে অথ ত বো সম্পনত্তর যকোে 

ক্ষনত সোধ্ে বো উেোর আত্মসোনতর বো অপপ্রনয়োনের জেয দোয়ী েে;  

 

(ঙ) এই আইনের ধ্োরো ২৬ (২) অেুেোয়ী নেব তোচনের অনেোেয নছনলে বনলয়ো নেব তোচনের পর েনদ প্রমোনণত 

েয়;  

 

(চ) বোনষ তক ১২ (বোর) টি মোনসক সিোর স্থনল েূযেতম ৯ (েয়) টি সিো গ্রেণনেোেয কোরণ বযতীত অেুষ্ঠোে 

কনরনত বযথ ত েে;  

 

(ছ) নেব তোচেী বযনয়র নেসোব দোনখ্ল েো কনরে নকংবো দোনখ্লকৃত নেসোনব অসতয তথয প্রদোে কনরে; অথবো  

 

(জ) নবেো অেুমনতনত যদশ তযোে কনরে অথবো অেুমনতক্রনম যদশ তযোনের পর যসখ্োনে অেেুনমোনদতিোনব 

অবস্থোে কনরে।  

 

বযোখ্যোঃ এই উপ-ধ্োরোয় 'অসদোচরণ' বনলনত ক্ষমতোর অপবযবেোর, কততনবয অবনেলো, দুেীনত, স্বজেপ্রীনত ও 

ইেোকৃত কুশোসেও বুেোইনব।  

 

(৫) সরকোর বো সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত কতৃতপক্ষ, সরকোনর যেনজনি আনদশ দ্বোরো, উপ-ধ্োরো (৪) এ 

উনল্লনখ্ত এক বো একোনধ্ক কোরনণ যচয়োরমযোে বো সদসযনক অপসোরণ কনরনত পোনরনব :  

 

তনব শতত থোনক যে, অপসোরনণর নসদ্ধোন্ত চূিোন্ত কনরবোর পূনব ত নবনধ্ যমোতোনবক তদন্ত কনরনত েইনব ও 

অনিেুক্তনক আত্মপক্ষ সমথ তনের সুনেোে নদনত েইনব।  

 

(৬) যকোে যচয়োরমযোে বো সদসয এর অপসোরনণর প্রস্তোব, সরকোর বো সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত কতৃতপক্ষ 

কতৃতক অেুনমোদে লোনির পর নতনে তোৎক্ষনণকিোনব অপসোনরত েইনবে।  

 

(৭) পনরষনদর যকোে যচয়োরমযোে বো সদসযনক উপ-ধ্োরো (৫) অেুেোয়ী তো ুঁেোর পদ েইনত অপসোরণ করো 

েইনল নতনে সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত কতৃতপনক্ষর নেকি উক্ত আনদনশর তোনরখ্ েইনত ৩০ (ক্তেশ) নদনের 

মনধ্য আনপল কনরনত পোনরনবে এবং আনপল কতৃতপক্ষ উক্ত আনপলটি নেষ্পনত্ত েো েওয়ো পে তন্ত অপসোরণ 

আনদশটি স্থনেত রোনখ্নত পোনরনবে এবং আনপলকোরীনক বক্তবয প্রদোনের সুনেোে দোনের পর উক্ত আনদশটি 

পনরবততে, বোনতল বো বেোল রোনখ্নত পোনরনবে।  

 

(৮) আনপল কতৃতপক্ষ কতৃতক উপ-ধ্োরো (৭) এর অধ্ীে প্রদত্ত আনদশ চূিোন্ত বনলয়ো েণয েইনব।  



 

(৯) এই আইনের অেযোেয নবধ্োনে েোেো নকছুই থোকুক েো যকে, এই ধ্োরো অেেুোয়ী অপসোনরত যকোে বযক্তক্ত 

যকোে পনদ সংনিষ্ট পনরষনদর কোে তকোনলর অবনশষ্ট যময়োনদর জেয নেব তোনচত েইবোর যেোেয েইনবে েো।  

     

     

    

ঘচয়ারমযান িা সদসয 

পদ শূনয িওয়া 

  

৩৫। (১) যচয়োরমযোে বো যকোে সদনসযর পদ শূেয েইনব, েনদ-  

 

(ক) নতনে ধ্োরো ২৬ (২) অেুেোয়ী যচয়োরমযোে বো সদসয েইবোর অনেোেয েইয়ো পনিে;  

 

(খ্) নতনে ধ্োরো ৩৪ অেুেোয়ী সোমনয়কিোনব বরখ্োস্ত েে বো অপসোনরত েে;  

 

(ে) নতনে নেধ্ তোনরত সমনয়র মনধ্য ধ্োরো ২৮ (১) এ বনণ তত শপথ গ্রেণ কনরনত বযথ ত েে;  

 

(ঘ) নতনে ধ্োরো ৩২ এর অধ্ীে পদতযোে কনরে;  

 

(ঙ) নতনে মৃতুযবরণ কনরে; অথবো  

 

(চ) ধ্োরো ৩৯ অেুেোয়ী তোেোর নবরুনদ্ধ সরকোর কতৃতক অেোস্থো প্রস্তোব অেুনমোদে করো েয়।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী যচয়োরমযোে বো যকোে সদনসযর পদ শূেয েইনল উপনজলো নেব তোেী অনেসোর 

যেনজি নবজ্ঞনপ্ত জোনর কনরয়ো পদটি শূেয যঘোষণো কনরনবে।  

 

     

     

    

শূনয পদ পূরণ 

  

৩৬। েনদ যকোে পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সদনসযর পদ তো ুঁেোর মৃতুয, পদতযোে, অপসোরণ বো অেযনবধ্ 

কোরনণ তো ুঁেোর যময়োদ পূনত তর কমপনক্ষ ১৮০ (একশত আনশ) নদে পূনব ত শূেয েয়, তোেো েইনল, উক্ত শূেযতোর 

তোনরখ্ েইনত ৯০ (েব্বই) নদনের মনধ্য অবনশষ্ট সমনয়র জেয শূেয পনদ নেব তোচে অেুষ্ঠোে কনরনত েইনব:  

 

তনব শতত থোনক যে, বদব দুনব তপোক জনেত কোরনণ নেব তোচে অেুটষ্ঠত েো েইনল নেব তোচে কনমশে নেব তোচনের 

জেয সুনবধ্োজেক তোনরখ্ নেধ্ তোরণ কনরনত পোনরনব।  

 

     

     

    

সদসযপদ পুনি তিাল 
  

৩৭। পনরষনদর যকোে নেব তোনচত যচয়োরমযোে বো সদসয এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী সোমনয়কিোনব বরখ্োস্ত বো 

অপসোনরত েইয়ো অথবো অনেোেয যঘোনষত েইয়ো সদসযপদ েোরোইবোর পর আনপনল তো ুঁেোর উক্তরূপ সোমনয়ক 
 



বরখ্োস্ত আনদশ বো অপসোরণ আনদশ রদ বো বোনতল বো প্রতযোেোর েইনল বো তো ুঁেোর অনেোেযতো অবনলোপে 

েইনল, তোেোর সদসযপদ পুেব তেোল েইনব এবং নতনে অবনশষ্ট যময়োনদর জেয স্ব-পনদ বেোল েইনবে।  

     

     

    

ঘচয়ারমযান িা 

সদসযগদণর অনধ্কার 

ও দায়িদ্ধতা 

  

৩৮। (১) পনরষনদর যচয়োরমযোে বো প্রনতযক সদনসযর এই আইে ও সংনিষ্ট নবধ্োেোবলী সোনপনক্ষ পনরষনদর 

সিোয় নসদ্ধোন্ত গ্রেণ প্রক্তক্রয়োয় অংশগ্রেনণর অনধ্কোর থোনকনব।  

 

(২) পনরষনদর প্রনতযক সদসয নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত পনরষনদর যচয়োরমযোে অথবো সংনিষ্ট স্থোয়ী কনমটির 

সিোপনতর নেকি পনরষনদর বো স্থোয়ী কনমটির প্রশোসনেক এখ্নতয়োরিুক্ত নবষনয় প্রশ্ন উত্থোপে বো বকনেয়ৎ 

দোবী কনরনত পোনরনবে।  

 

(৩) পনরষনদর যচয়োরমযোনের নেকি যেোটিশ প্রদোে কনরয়ো পনরষনদর যে যকোে সদসয অনেস চলোকোলীে 

সমনয়, যেোপেীয় েনথপে বযতীত, যরকডত ও েনথপে যদনখ্নত পোনরনবে।  

 

(৪) পনরষনদর যচয়োরমযোে বো প্রনতযক সদসয পনরষদ বো অেয যকোে কতৃতপক্ষ কতৃতক বোস্তবোনয়ত যকোে কোজ 

বো প্রকনের ত রুটি-নবচুযনত সম্পনকত পনরষনদর মনেোনেোে আকষ তণ কনরনত পোনরনবে।  

 

(৫) পনরষনদর যচয়োরমযোে, স্থোয়ী কনমটির সিোপনত এবং সদসযেণ এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী জেস্বোনথ ত 

পনরষনদর কোে ত পনরচোলেো কনরনবে এবং পনরষনদর নেকি যেৌথিোনব দোয়ী থোনকনবে।  

 

(৬) সংরনক্ষত আসনের সদসয এবং সোধ্োরে আসনের সদসযনদর দোনয়ত্ব এবং কোে তোবলী নবনধ্ দ্বোরো নেধ্ তোনরত 

েইনব।   

 

     

     

    

অনাস্থা প্রস্তাি 

  

৩৯। (১) এই ধ্োরোর নবধ্োে সোনপনক্ষ পনরষনদর যচয়োরমযোে, সদসয বো পনরষনদর উপর সুনেনদতষ্ট অনিনেোনে 

অেোস্থো প্রস্তোব আেয়ে করো েোইনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী অেোস্থো প্রস্তোব পনরষনদর সংখ্যোেনরষ্ঠ সদনসযর স্বোক্ষনর নলনখ্তিোনব উপনজলো 

নেব তোেী অনেসোনরর নেকি পনরষনদর যে যকোে একজে সদসয বযক্তক্তেতিোনব দোনখ্ল কনরনবে। 

 

(৩) অেোস্থো প্রস্তোব প্রোনপ্তর পর উপনজলো নেব তোেী অনেসোর ১০ (দশ) কোে তনদবনসর মনধ্য একজে কম তকততো 

নেনয়োে কনরনবে এবং উক্ত কম তকততো অনিনেোেসমূনের নবষনয় বক্তবয প্রদোনের জেয ১০ (দশ) কোে তনদবনসর 

সময় প্রদোে কনরয়ো অনিেুক্ত যচয়োরমযোে বো সদসযনক কোরণ দশ তোনেোর যেোটিশ নদনবে।  

 



 

(৪) জবোব সনন্তোষজেক নবনবনচত েো েইনল উপ-ধ্োরো (৩) অেুেোয়ী নেেুক্ত কম তকততো জবোব প্রোনপ্তর অেনধ্ক 

৩০ (ক্তেশ) কোে তনদবনসর মনধ্য অেোস্থো প্রস্তোনব যে সকল অনিনেোনের বণ তেো করো েনয়নছ, যস সকল 

অনিনেোে তদন্ত কনরনবে।  

 

(৫) তদনন্ত অনিনেোনের সতযতো প্রমোনণত েইনল উপ-ধ্োরো (৩) অেুেোয়ী নেেুক্ত কম তকততো অেনধ্ক ১৫ 

(পনের) কোে তনদবনসর মনধ্য অনিেুক্ত যচয়োরমযোে বো সদসযসে সংনিষ্ট সকল নেবোনচতত সদনসযর নেকি 

সিোর যেোটিশ যপ্ররণ নেক্তিতকরণপূব তক পনরষনদর নবনশষ সিো আেবোে কনরনবে। 

 

(৬) যচয়োরমযোনের নবরুনদ্ধ অেোস্থো প্রস্তোনবর যক্ষনে পযোনেল যচয়োরমযোে (ক্রমোেুসোনর) এবং যকোে সদনসযর 

নবরুনদ্ধ অেোস্থো প্রস্তোনবর যক্ষনে পনরষনদর যচয়োরমযোে সিোয় সিোপনতত্ব কনরনবেঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, যচয়োরমযোে বো পযোনেল যচয়োরমযোনের অেুপনস্থনতনত উপনস্থত সদসযযেনণর মনধ্য 

একজে সদসযনক ঐকযমনতযর নিনত্তনত সিোপনত নেবোনচতত করো েোইনব।  

 

(৭) উপ-ধ্োরো (৩) অেুেোয়ী নেেুক্ত কম তকততো সিোয় একজে পে তনবক্ষক নেসোনব উপনস্থত থোনকনবে।  

 

(৮) উপ-ধ্োরো (১) এর উনেনশয আেুত সিোটি নেয়ন্ত্রণ বনেিূতত যকোে কোরণ ছোিো স্থনেত করো েোইনব েো এবং 

যমোি নেব তোনচত সদসয সংখ্যোর দুই-তৃতীয়োংশ সদসয সমন্বনয় সিোর যকোরোম েটঠত েইনব।  

 

(৯) সিো শুরু েইবোর নতে ঘন্টোর মনধ্য উনু্মক্ত আনলোচেোর মোধ্যনম নসদ্ধোন্ত গ্রেণ সম্ভব েো েইনল অেোস্থো 

প্রস্তোবটির উপর যেোপে বযোলনির মোধ্যনম যিোি গ্রেণ কনরনত েইনব।  

 

(১০) সিোর সিোপনত অেোস্থো প্রস্তোনবর পনক্ষ বো নবপনক্ষ যকোে প্রকোশয মতোমত প্রকোশ কনরনবে েো তনব 

নতনে বযোলনির মোধ্যনম উপ-ধ্োরো (৯) অেুেোয়ী যিোি প্রদোে কনরনত পনরনবে নকন্তু নতনে নেণ তোয়ক বো নদ্বতীয় 

যিোি নদনত পোনরনবে েো।  

 

(১১) অেোস্থো প্রস্তোবটি কমপনক্ষ ৯ (েয়) জে সদসয কতৃতক যিোনি েেৃীত েইনত েইনব।  

 

(১২) উপ-ধ্োরো (৩) অেুেোয়ী নেেুক্ত কম তকততো সিো যশষ েইবোর পর অেোস্থো প্রস্তোনবর কনপ, বযোলি যপপোর, 

যিোনির েলোেলসে সিোর কোে তনববরণী প্রস্তুত কনরয়ো আেুষনঙ্গক কোেজপেসে সরকোনরর নেকি যপ্ররণ 

কনরনবে।  

 

(১৩) সরকোর, উপেুক্ত নবনবচেো কনরনল, অেোস্থো প্রস্তোব অেুনমোদে অথবো অেেুনমোদে কনরনব।  

 



(১৪) অেোস্থো প্রস্তোবটি প্রনয়োজেীয় সংখ্যক যিোনি েেৃীত েো েইনল অথবো যকোরোনমর অিোনব সিো অেুটষ্ঠত 

েো েইনল উক্ত তোনরনখ্র পর ৬ (ছয়) মোস অনতক্রোন্ত েো েইনল সংনিষ্ট যচয়োরমযোে বো সদনসযর নবরুনদ্ধ 

অেুরূপ যকোে অেোস্থো প্রস্তোব আেয়ে করো েোইনব েো।  

 

(১৫) পনরষনদর যচয়োরমযোে বো যকোে সদনসযর দোনয়ত্বিোর গ্রেনণর ৬ (ছয়) মোনসর মনধ্য তোেোর নবরুনদ্ধ 

অেোস্থো প্রস্তোব আেয়ে করো েোইনব েো।  

     

     

    

ঘচয়ারমযান ও 

সদসযগদণর ছুটি 

  

৪০। যকোে যচয়োরমযোে বো যকোে সদসযনক পনরষদ েুক্তক্তসঙ্গত কোরনণ ১ (এক) বৎসনর সনব তোচ্চ ৩ (নতে) মোস 

ছুটি মঞ জরু কনরনত পোনরনবঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, ৩ (নতে) মোনসর অনধ্ক ছুটি প্রনয়োজে েইনল সরকোনরর অেুনমোদে গ্রেণ কনরনত 

েইনবঃ  

 

আনরো শতত থোনক যে, মনেলো যচয়োরমযোে বো সদনসযর মোতৃত্বকোলীে ছুটি যিোনের যক্ষনে সরকোনর নবনধ্ নবধ্োে 

প্রনেোজয েইনব।  

 

     

     

    

সম্পনি সম্পনকতত 

ঘ াষণা 

  

৪১। যচয়োরমযোে ও সদসয তো ুঁেোর কোে তিোর গ্রেনণর পূনব ত তো ুঁেোর এবং তো ুঁেোর পনরবোনরর যকোে সদনসযর স্বত্ব, 

দখ্ল বো স্বোথ ত আনছ এই প্রকোর েোবতীয় স্থোবর ও অস্থোবর সম্পনত্তর একটি নলনখ্ত নববরণ সরকোর কতৃতক 

নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত ও নেধ্ তোনরত বযক্তক্তর নেকি দোনখ্ল কনরনবে।  

 

বযোখ্যো।-"পনরবোনরর সদসয" বনলনত যচয়োরমযোে ও সদনসযর স্বোমী বো স্ত্রী এবং তো ুঁেোর সংনে বসবোসকোরী এবং 

তো ুঁেোর উপর সমূ্পণ তিোনব নেিতরশীল তো ুঁেোর যছনল-যমনয়, নপতো, মোতো ও িোই-যবোেনক বুেোইনব।  

 

     

     

  অিম অধ্যায় 

পনরষদদর সভা, িমতা ও কার্ তািলী 
 

    

পনরষদদর সভা 

  

৪২। (১) প্রনতযক পনরষদ, পনরষনদর কোে তোলনয় প্রনত মোনস অেূযে একটি সিো অেুষ্ঠোনের বযবস্থো কনরনব 

এবং উক্ত সিো অনেস সমনয়র মনধ্য অেুটষ্ঠত েইনব।  

 

(২) পনরষনদর ৫০% সদসয তলবী সিো আেবোনের জেয যচয়োরমযোনের নেকি নলনখ্ত অেুনরোধ্ জোেোইনল 

 



নতনে ১৫ (পনের) নদনের মনধ্য অেুনষ্ঠয় একটি সিোর তোনরখ্ ও সময় নেধ্ তোরণ কনরয়ো সিো অেুষ্ঠোনের 

অেূযে ৭ (সোত) নদে পূনব ত পনরষনদর সদসযেণনক যেোটিশ প্রদোে কনরনবে।  

 

(৩) পনরষনদর যচয়োরমযোে উপ-ধ্োরো (২) অেুেোয়ী তলবী সিো আেবোে কনরনত বযথ ত েইনল পযোনেল 

যচয়োরমযোে (ক্রমোেুসোনর) ১০ (দশ) নদনের মনধ্য অেুনষ্ঠয় সিো আেবোে কনরয়ো অেূযে ৭ (সোত) নদে পূনব ত 

পনরষনদর যচয়োরমযোে ও সদসযেণনক যেোটিশ প্রদোে কনরনবে; উক্তরূপ সিো পনরষনদর কোে তোলনয় নেধ্ তোনরত 

তোনরনখ্ অনেস চলোকোলীে সমনয় অেুটষ্ঠত েইনব।  

 

(৪) তলবী সিো পনরচোলেোকোলীে সমনয় উপনজলো নেব তোেী অনেসোর কতৃতক নেনয়োেকৃত একজে কম তকততো 

পে তনবক্ষক নেনসনব উপনস্থত থোনকনত পোনরনবে, নেনে উক্তরূপ তলবী সিো পনরচোলেো ও সিোয় েেৃীত 

নসদ্ধোনন্তর নবষনয় উপনজলো নেব তোেী অনেসোনরর নেকি একটি নলনখ্ত প্রনতনবদে সিো অেুষ্ঠোনের ৭ (সোত) 

নদনের মনধ্য দোনখ্ল কনরনবে।  

 

(৫) যচয়োরমযোে অথবো তো ুঁেোর অেুপনস্থনতনত তো ুঁেোর দোনয়ত্ব পোলেকোরী বযক্তক্ত, প্রনয়োজনে, যে যকোে সময় 

পনরষনদর নবনশষ সিো আেবোে কনরনত পোনরনবে।  

 

(৬) সদসযেনণর যমোি সংখ্যোর এক তৃতীয়োংনশর উপনস্থনতনত যকোরোম েইনব, তনব যকোরোনমর অিোনব যকোে 

সিো মুলতবী েইনল মুলতবী সিোয় যকোে যকোরোনমর প্রনয়োজে েইনব েো।  

 

(৭) এই আইনে নিন্নরূপ নবধ্োে েো থোনকনল, পনরষনদর সিোয় সকল নসদ্ধোন্ত উপনস্থত সদসযেনণর সোধ্োরণ 

সংখ্যোেনরষ্ঠ যিোনি েেৃীত েইনব। 

 

(৮) প্রনতযক সদনসযর একটি কনরয়ো যিোি প্রদোনের ক্ষমতো থোনকনব এবং যিোনির সমতোর যক্ষনে সিোপনত 

একটি নদ্বতীয় বো নেণ তোয়ক যিোি প্রদোে কনরনত পোনরনবে।  

 

(৯) পনরষনদর সিোয় যচয়োরমযোে অথবো তো ুঁেোর অেুপনস্থনতনত অগ্রোনধ্কোনরর ক্রমোেুসোনর যচয়োরমযোে 

পযোনেনলর সদসয অথবো উিনয়র অেুপনস্থনতনত, উপনস্থত সদসযেণ কতৃতক নেব তোনচত যকোে সদসয 

সিোপনতত্ব কনরনবে।  

 

(১০) সরকোর কতৃতক এতদুনেনশয নেধ্ তোনরত কম তকততোেণ পনরষনদর আমন্ত্রনণ পনরষনদর সিোয় যেোেদোে 

এবং সিোর আনলোচেোয় অংশগ্রেণ কনরনত পোনরনবে, তনব তোেোনদর যিোিোনধ্কোর থোনকনব েো।  

 

(১১) যকোে  প্রস্তোব সংখ্যোেনরষ্ঠ যিোনি েেৃীত েইয়োনছ বো েয় েোই তোেো সিোপনত উক্ত সিোয় স্পষ্ট কনরয়ো 

জোেোইয়ো নদনবে।  

 



(১২) সিোর আনলোচযসূনচনত কোনরেনর ও গুরুত্বপুণ ত নবষনয় যকোনেো নবনশষনজ্ঞর মতোমত প্রনয়োজে েইনল 

পনরষদ উক্ত নবষয় বো নবষয়সমূনের উপর মতোমত প্রদোনের জেয এক বো একোনধ্ক নবনশষজ্ঞনক সিোয় 

আমন্ত্রণ জোেোইনত পোনরনব।  

     

     

    

পনরষদদর সভায় 

সম্পাদনীয় কার্ ত 

তানলকা 

  

৪৩। পনরষনদর যকোে মূলতবী সিো বযতীত পনরষনদর অেয প্রনতযক সিোয় সম্পোদেীয় কোে তোবলীর একটি 

তোনলকো, উক্তরূপ সিোর জেয নেধ্ তোনরত সমনয়র অেূযে ৭ (সোত) নদে পূনব ত পনরষনদর প্রনতযক সদনসযর 

নেকি যপ্ররণ কনরনত েইনব এবং সিোয় উপনস্থত সদসযেনণর সংখ্যোেনরনষ্ঠর অেুনমোদে বযতীত, উক্তরূপ 

তোনলকো বনেিূতত যকোে নবষয় সিোয় আনলোচেোর জেয আেীত েইনব েো বো সম্পোনদত েইনব েো; তনব, েনদ 

যচয়োরমযোে মনে কনরে যে, এইরূপ পনরনস্থনতর উদ্ভব েইয়োনছ েোেোর জেয পনরষনদর একটি জরুনর সিো 

আেবোে করো সমীচীে, তোেো েইনল, নতনে সদসযেণনক অেূযে ৩ (নতে) নদনের যেোটিশ প্রদোনের পর 

এইরূপ একটি সিো আেবোে কনরনত পোনরনবে এবং উক্তরূপ সিোয় নেধ্ তোনরত আনলোচযসূচী বযতীত অেয 

যকোে নবষয় আনলোচেো করো েোইনব েো।  

 

     

     

    

পনরষদদর কার্ তািলী 

ননষ্পন্ন 

  

৪৪। (১) পনরষনদর সকল কোে তোবলী নবনধ্ দ্বোরো নেধ্ তোনরত সীমোর মনধ্য ও পদ্ধনতনত পনরষনদর সিোয় অথবো 

স্থোয়ী কনমটিসমূনের সিোয় অথবো উেোর যচয়োরমযোে, সদসয, কম তকততো বো কম তচোরী কতৃতক নেষ্পন্ন েইনব।  

 

(২) যকোে পদ শূেয থোনকনল বো পনরষনদর েঠে প্রক্তক্রয়োয় যকোে ত রুটি রনেয়োনছ নকংবো পনরষনদর ববঠনক 

উপনস্থত েইবোর বো যিোিদোনে বো অেয উপোনয় ইেোর কোেধ্ তোরোয় অংশগ্রেনণ অনধ্কোর েো থোকো সনেও যকোে 

বযক্তক্ত অেুরূপ কোে ত কনরয়োনছে যকবল এই কোরনণ পনরষনদর যকোে কোে ত বো কোে তধ্োরো অনবধ্ েইনব েো।  

 

(৩) পনরষনদর প্রনতযক সিোর কোে তনববরণী এই উনেনশয সংরনক্ষত একটি বইনয় নলনপবদ্ধ কনরনত েইনব।  

 

(৪) সিোর কোে তনববরণী স্বোক্ষনরত েইবোর পর েথোশীঘ্র সম্ভব পনরষনদর সকল নসদ্ধোন্ত উপনজলো নেব তোেী 

অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ কনরয়ো অেুনলনপ যডপুটি কনমশেোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনত েইনব।  

 

     

     

    

স্থায়ী কনমটি গঠন ও 

উিার কার্ তািলী 
  

৪৫। (১) পনরষদ উেোর কোে তোবলী সুচোরুরূনপ সম্পোদে কনরবোর জেয নেম্নবনণ তত নবষয়োনদর প্রনতযকটি 

সম্পনকত একটি কনরয়ো স্থোয়ী কনমটি েঠে কনরনব,েথোঃ-  

 

(ক) অথ ত ও সংস্থোপে; 

 



 

(খ্) নেসোব নেরীক্ষো ও নেসোব রক্ষণ; 

 

(ে) কর নেরুপে ও আদোয়; 

 

(ঘ) নশক্ষো, স্বোস্থয ও পনরবোর পনরকেেো; 

 

(ঙ) কৃনষ, মৎসয ও পশু সম্পদ ও অেযোেয অথ তনেনতক উন্নয়েমূলক কোজ; 

 

(চ) পল্লী অবকোঠোনমো উন্নয়ে, সংরক্ষণ, রক্ষণোনবক্ষণ, ইতযোনদ; 

 

(ছ) আইে-শংৃখ্লো রক্ষো; 

 

(জ) জন্ম-মৃতুয নেবন্ধে; 

 

(ে) সযোনেনিশে, পোনে সরবরোে ও পয়ঃনেস্কোশে; 

 

(ঞ) সমোজকলযোণ ও দুনেোে ত বযবস্থোপেো; 

 

(ি) পনরনবশ উন্নয়ে, পনরনবশ সংরক্ষণ ও বকৃ্ষনরোপণ; 

 

(ঠ) পোনরবোনরক নবনরোধ্ নেরসে, েোরী ও নশশু কলযোণ (পোবততয চট্রগ্রোনমর অনধ্বোসীনদর জেয প্রনেোজয েইনব 

েো); 

 

(ড) সংসৃ্কনত ও যখ্লোধ্ুলো।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এ উনল্লনখ্ত স্থোয়ী কনমটি বযতীত পনরষদ, এই আইনের নবধ্োে সোনপনক্ষ, প্রনয়োজনে, 

যডপুটি কনমশেোনরর অেুনমোদেক্রনম, অনতনরক্ত স্থোয়ী কনমটি েঠে কনরনত পোনরনব।  

 

(৩) স্থোয়ী কনমটির সিোপনত যকো-অপি সদসয বযতীত পনরষনদর সদসযেনণর মধ্য েইনত নেব তোনচত েইনবে 

এবং মনেলোনদর জেয সংরনক্ষত আসে েইনত নেব তোনচত সদসযেণ অেূযে এক-তৃতীয়োংশ স্থোয়ী কনমটির 

সিোপনত থোনকনবেঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, ইউনেয়ে পনরষনদর যচয়োরমযোে শুধ্ুমোে আইে শংৃখ্লো নবষয়ক কনমটির সিোপনত 

থোনকনবে।  

 



(৪) স্থোয়ী কনমটি পোুঁচ েইনত সোত সদসয নবনশষ্ট েইনব এবং কনমটি প্রনয়োজনে, সংনিষ্ট নবষনয় নবনশষজ্ঞ 

যকোে একজে বযক্তক্তনক কনমটির সদসয নেসোনব যকো-অপি কনরনত পোনরনব, তনব যকো-অপি সদনসযর 

যকোে যিোিোনধ্কোর থোনকনব েো।  

 

(৫) অেযোেয সদসযেণ স্থোেীয় জেসোধ্োরনণর মধ্য েইনত সংনিষ্ট কনমটিনত অবদোে রোনখ্বোর যেোেযতো 

সম্পন্ন বযক্তক্তনদর মধ্য েইনত মনেোেীত েইনবে।  

 

(৬) স্থোয়ী কনমটির সুপোনরশ পনরষনদর পরবতী সিোয় নবনবচেোর পর েেৃীত েইনব; তনব যকোে সুপোনরশ 

ইউনেয়ে পনরষনদ েেৃীত েো েইনল তোেোর েথোথ ততো ও কোরণ নলনখ্তিোনব স্থোয়ী কনমটিনক জোেোইনত েইনব।  

 

(৭) স্থোয়ী কনমটির সকল কোে তধ্োরো পনরষনদর সোধ্োরণ সিোর অেুনমোদে সোনপনক্ষ চূিোন্ত েইনব।  

 

(৮) নেম্ননলনখ্ত কোরনণ পনরষদ যকোে স্থোয়ী কনমটি িোনঙ্গয়ো নদনত পোনরনব, েথো :-  

 

(ক) নবনধ্ যমোতোনবক নেয়নমত সিো আেবোে কনরনত েো পোনরনল;  

 

(খ্) নেধ্ তোনরত যক্ষনে ক্রমোেতিোনব পনরষদনক পরোমশ ত প্রদোনে বযথ ত েইনল; অথবো  

 

(ে) এই আইে বো অেয যকোে আইনের নবধ্োে বনেিূতত যকোে কোজ কনরনল।  

 

(৯) প্রনতযক স্থোয়ী কনমটি প্রনত দুইমোস অন্তর সিোয় নমনলত েইনব, তনব প্রনয়োজনে অনতনরক্ত সিো অেুষ্ঠোে 

কনরনত পোনরনব।  

 

(১০) স্থোয়ী কনমটির কোে তোবলী প্রনবধ্োে দ্বোরো নেধ্ তোনরত েইনব, তনব উক্তরূপ প্রনবধ্োে প্রণীত েো েওয়ো পে তন্ত 

পনরষনদর সোধ্োরণ সিোয় স্থোয়ী কনমটির কোে তোবলী নেরূপে করো েোইনব।  

     

     

    

পনরষদদর ননি তািী 

িমতা 

  

৪৬। (১) এই আইনের উনেশয সোধ্ে এবং পনরষনদর সিোর নসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়েকনে যচয়োরমযোে পনরষনদর 

নেব তোেী ক্ষমতো প্রনয়োে কনরনবে।  

 

(২) এই আইনের অেযোেয ধ্োরোয় বনণ তত নবষয়সমূেনক কু্ষণ ে েো কনরয়ো যচয়োরমযোে নেম্নরূপ দোনয়ত্বসমূে 

পোলে কনরনবে, েথো :-  

 

(ক) নতনে পনরষনদর সিোয় সিোপনতত্ব কনরনবে এবং সিো পনরচোলেো কনরনবে;  

 



 

(খ্) পনরষনদর সকল কম তকততো-কম তচোরীর কোজ কম ত তদোরকী ও নেয়ন্ত্রণ কনরনবে এবং তো ুঁেোনদর যেোপেীয় 

প্রনতনবদে প্রস্তুত কনরনবে;  

 

(ে) সরকোর বো নেধ্ তোনরত কতৃতপক্ষ কতৃতক নেধ্ তোনরত বযয় সীমো পে তন্ত বযয় নেব তোে কনরনবে;  

 

(ঘ) নতনে বো পনরষনদর সনচনবর যেৌথ স্বোক্ষনর পনরষনদর সকল আয় বযনয়র নেসোব পনরচোলেো কনরনবে;  

 

(ঙ) পনরষনদর বযয় নমিোনেো এবং পোওেো আদোনয়র জেয যকোে কম তকততো বো কম তচোরীনক ক্ষমতো অপ তণ 

কনরনবে;  

 

(চ) এই আইনের অধ্ীে প্রনয়োজেীয় সকল নববরণী ও প্রনতনবদে প্রস্তুত কনরনবে;  

 

(ছ) এই আইে বো নবনধ্ দ্বোরো আনরোনপত অেযোেয ক্ষমতো ও দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

(৩) যচয়োরমযোে, পনরষনদর অেুনমোদে সোনপনক্ষ, আইে, অধ্যোনদশ বো নবনধ্-নবধ্োে এর পনরপন্থী েয়, 

এইরূপ জেস্বোথ ত বো জেগুরুত্বপূণ ত যকোে জরুনর কোজ সম্পোদনের জেয নেনদতশ নদনত পোনরনবে, এবং এই 

ধ্রনের কোে ত সম্পোদনের বযয়িোর পনরষদ তেনবল েইনত বেনের নেনদতশ নদনত পোনরনবে।  

 

(৪) উপ-ধ্োরো (৩) অেুেোয়ী েেৃীত কোে তক্রম সম্পনকত যচয়োরমযোে পনরষনদর পরবতী সিোয় প্রনতনবদে 

উপস্থোপে কনরনবে এবং উক্ত প্রনতনবদে পনরষনদর সিোয় অেুনমোনদত েইনত েইনব।  

 

(৫) উপ-ধ্োরো (১), (২),(৩) ও (৪) এ বনণ তত দোনয়ত্ব ছোিোও পনরষনদর যচয়োরমযোে নেম্নবনণ তত ক্ষমতো প্রনয়োে 

কনরনবে, েথো :-  

 

(ক) নতনে পনরষনদর সিোয় পনরষনদর সংনিষ্ট কম তকততো বো কম তচোরীেণ ও অেযোেয সরকোনর দপ্তনরর সংনিষ্ট 

কম তকততো বো কম তচোরীেনণর উপনস্থনত নেক্তিত কনরনবে;  

 

(খ্) এই আইে বো তদধ্ীে প্রণীত নবনধ্র পনরপন্থী এবং প্রশোসনেক নবশঙৃ্খলোর কোরনণ সনচব এবং েস্তোন্তনরত 

অেযোেয দপ্তনরর কম তকততো ও কম তচোরী বযতীত পনরষনদর নেয়ন্ত্রণোধ্ীে অেযোেয কম তচোরীেণনক প্রনয়োজনে 

েথোেথ পদ্ধনত অেুসরণ কনরয়ো সোমনয়ক বরখ্োস্ত কনরনত পোনরনবে:  

 

তনব শতত থোনক যে, পনরষনদর পরবতী সোধ্োরণ সিোয় উক্তরূপ সোমনয়ক বরখ্োস্ত অেুনমোনদত েইনত েইনব 

অেযথোয় উেো কোে তকর েইনব েো;  

 



(ে) পনরষনদর সনচনবর নেকি েইনত পনরষনদর প্রশোসনেক নবষয় সংক্রোন্ত যে যকোে ক্লোনসেোইড যরকডত বো 

েনথ নলনখ্তিোনব তলব কনরনত এবং আইে ও নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত আনদশ প্রদোে কনরনত পোনরনবে; তনব 

নতনে এইরূপ যকোে ক্লোনসেোইড যরকডত বো েনথ তলব কনরনত পোনরনবে েো, েোেো সমূ্পণ তরূনপ সনচব বো 

সংনিষ্ট কম তকততোর নেজস্ব তেোবধ্োনে থোনকনব;  

 

(ঘ) এই আইে বো নবনধ্, প্রনবধ্োে, ইতযোনদর পনরপন্থী এবং প্রশোসনেক নবশংৃখ্লো সৃটষ্টর কোরনণ ইউনেয়ে 

পে তোনয় কম তরত কম তকততো-কম তচোরীসে পনরষনদর নেয়ন্ত্রণোধ্ীে অেযোেয কম তচোরীনদর নবরুনদ্ধ েথোেথ 

কতৃতপনক্ষর নেকি প্রনয়োজেীয় আইেোেুে বযবস্থো গ্রেনণর জেয প্রনতনবদে যপ্ররণ কনরনত পোনরনবে;  

 

(ঙ) তো ুঁেোর নবনবচেোয় পনরষনদর যকোে নসদ্ধোন্ত এই আইে বো অেয যকোে আইে বো নবনধ্-নবধ্োনের পনরপন্থী 

েইনল, অথবো উক্তরূপ নসদ্ধোন্ত বোস্তবোনয়ত েইনল উেো জেস্বোস্থয, জেস্বোথ ত ও জেনেরোপত্তো নবপন্ন কনরনব 

বনলয়ো নবনবনচত েইনল, নতনে উেো সরকোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনবে।  

 

(৬) পনরষনদর নেব তোেী বো অেয যকোে কোে ত পনরষনদর েোনম েেৃীত েইয়োনছ বনলয়ো প্রকোশ করো েইনব এবং 

উেো নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত প্রমোনণকৃত েইনত েইনব।  

 

(৭) পনরষনদর বদেক্তন্দে যসবো প্রদোেমূলক দোনয়ত্ব ত্বরোনন্বত কনরবোর লনক্ষয কম তকততোনদর মনধ্য নেব তোেী 

ক্ষমতো নবিোজনের প্রস্তোব পনরষনদর সিোয় অেুনমোনদত েইনত েইনব এবং, প্রনয়োজেনবোনধ্, সমনয় সমনয়, 

ইেো সংনশোধ্নের এখ্নতয়োর পনরষনদর থোনকনব।  

     

     

    

পনরষদদর কার্ািলী 

  

৪৭। (১) পনরষনদর প্রধ্োে কোে তোবলী েইনব নেম্নরূপ, েথো:-  

 

ক) প্রশোসে ও সংস্থোপে নবষয়োনদ;  

 

(খ্) জেশংৃখ্লো রক্ষো;  

 

(ে) জেকলযোণমূলক কোে ত সম্পনকতত যসবো; এবং  

 

(ঘ) স্থোেীয় অথ তনেনতক ও সোমোক্তজক উন্নয়ে সম্পনকতত পনরকেেো প্রণয়ে ও বোস্তবোয়ে।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এ উনল্লনখ্ত প্রধ্োে কোে তোবলীর উপর নিনত্ত কনরয়ো পনরষনদর কোে তোবলী নদ্বতীয় তেনসনল 

বনণ তত েইল।  

 

 



(৩) উপ-ধ্োরো (১) ও (২) এ েোেোই থোকুক েো যকে, নবনশষ কনরয়ো, এবং উক্তরূপ উপ-ধ্োরোসমূনের 

সোমনগ্রকতোনক কু্ষণ ে েো কনরয়ো, সরকোর সংরনক্ষত আসনের মনেলো সদসযনদর দোনয়ত্ব ও কততবয নবনধ্ দ্বোরো 

নেধ্ তোরণ কনরনত পোনরনব। তনব ইউনেয়ে পনরষনদর উন্নয়ে প্রকনের (টি,আর,কোনবখ্ো, যথোক বরোে ও 

অেযোেয) সংনিষ্ট ওয়োনডতর এক তৃতীয়োংশ উন্নয়ে প্রকে বোস্তবোয়ে কনমটির যচয়োরমযোনের দোনয়ত্ব সংরনক্ষত 

মনেলো আসনের সদসযনক অপ তণ কনরনত েইনব।  

     

     

    

ইউননয়ন পনরষদদর 

পুনলশ ও গ্রাম 

প্রনতরিা নিষয়ক 

কার্ তািলী 

  

৪৮। (১) সরকোর, সমনয় সমনয়, চোনেদো যমোতোনবক গ্রোমীণ এলোকোয় গ্রোম পুনলশ বোনেেী েঠে কনরনত 

পোনরনব এবং সরকোর কতৃতক উক্ত গ্রোম পুনলশ বোনেেী নেনয়োে, প্রনশক্ষণ, শংৃখ্লো এবং চোকুনরর শততোবলী 

নেধ্োরণ ত করো েইনব।  

 

(২) সরকোর যেরূপ নেনদতশ প্রদোে কনরনব গ্রোম পুনলশ যসইরূপ ক্ষমতো প্রনয়োে ও দোনয়ত্ব পোলে কনরনব। 

 

(৩) যডপুটি কনমশেোনরর নেকি েনদ প্রতীয়মোে েয় যে, যকোে ইউনেয়ে বো তোেোর অংশ নবনশনষ 

জেনেরোপত্তো ও গ্রোম প্রনতরক্ষো নবষনয় নবনশষ বযবস্থো গ্রেনণর প্রনয়োজে রনেয়োনছ যসই যক্ষনে উক্ত এলোকোর 

প্রোপ্তবয়স্ক সক্ষম বযক্তক্তেণনক আনদনশ উনল্লনখ্ত পদ্ধনতনত েণপোেোরোয় নেনয়োক্তজত কনরনত পোনরনব। 

 

(৪) উপ-ধ্োরো (৩) এর অধ্ীে আনদশ জোনর করো েইনল পনরষদ আনদনশ উনল্লনখ্ত ক্ষমতো প্রনয়োে ও দোনয়ত্ব 

পোলে কনরনব।  

 

     

     

    

নাগনরক সনদ প্রকাশ 

  

৪৯। (১) এই আইনের অধ্ীে েটঠত প্রনতটি পনরষদ, নেধ্ তোনরত পদ্ধনত অেুসরণ কনরয়ো নবনিন্ন প্রকোনরর 

েোেনরক যসবো প্রদোনের নববরণ, যসবো প্রদোনের শততসমূে এবং নেনদতষ্ট সময়সীমোর মনধ্য যসবো প্রদোে নেক্তিত 

কনরবোর নববরণ প্রকোশ কনরনব েোেো "েোেনরক সেদ"(Citizen Charter) বনলয়ো অনিনেত েইনব।  

 

(২) সরকোর পনরষনদর জেয আদশ ত েোেনরক সেদ সংক্রোন্ত নেনদতনশকো প্রণয়ে কনরনব এবং পনরষদ আইে 

ও নবনধ্ সোনপনক্ষ, এ নেনদতনশকোর প্রনয়োজেীয় পনরবততে ও পনরবধ্ তে কনরবোর ক্ষমতো রোনখ্নব :  

 

তনব শতত থোনক যে, এই ধ্রনের পনরবততে বো পনরবধ্ তে করো েইনল, তোেো অবেনতর জেয সরকোরনক 

অবনেত কনরনত েইনব।  

 

(৩) েোেনরক সেদ সমনয় সমনয় েোল েোেোদ কনরনত েইনব।  

 

 



(৪) েোেনরক সেদ সংক্রোন্ত নবনধ্মোলো প্রণয়নে নেম্নবনণ তত নবষয় অন্তিুতক্ত থোনকনব, েথো :- 

 

(ক) প্রনতটি যসবোর নেিুতল ও স্বে নববরণ;  

 

(খ্) যসবো প্রদোনের মূলয;  

 

(ে) যসবো গ্রেণ ও দোনব করো সংক্রোন্ত যেোেযতো ও প্রক্তক্রয়ো;  

 

(ঘ) যসবো প্রদোনের নেনদতষ্ট সময়সীমো;  

 

(ঙ) যসবো সংক্রোন্ত নবষনয় েোেনরকনদর দোনয়ত্ব;  

 

(চ) যসবো প্রদোনের নেিয়তো;  

 

(ছ) যসবো প্রদোে সংক্রোন্ত অনিনেোে নেষ্পনত্তর প্রক্তক্রয়ো; এবং  

 

(জ) সেনদ উনল্লনখ্ত অঙ্গীকোর লংঘনের েলোেল।  

     

     

    

উন্নততর তথয 

প্রর্ুক্তক্তর িযিিার ও 

সুশাসন 

  

৫০। (১) প্রনতযক ইউনেয়ে পনরষদ সুশোসে নেক্তিত কনরবোর লনক্ষয নেনদতষ্ট সময়সীমোর মনধ্য উন্নততর তথয 

প্রেুক্তক্ত বযবেোর কনরনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এর উনেশয পূরণকনে সরকোর আনথ তক ও কোনরেনর সোেোেযসে অেযোেয সেোয়তো প্রদোে 

কনরনব।  

 

(৩) পনরষদ েোেনরক সেনদ বনণ তত আধ্ুনেক যসবো সংক্রোন্ত নবষয়সে সরকোনরিোনব প্রদত্ত সকল যসবোর 

নববরণ উন্নততর তথয প্রেুক্তক্তর মোধ্যনম েোেনরকনদর জ্ঞোত কনরবোর বযবস্থো কনরনব।  

 

     

     

  নিম অধ্যায় 

পনরষদদর আনথ তক িযিস্থাপনা, সম্পদ ও তিনিল 
 

    

পনরষদদর সম্পনি 

অর্তন, দখদল 

রানখিার ও ননষ্পনি 

  

৫১। (১) প্রনতযক পনরষনদর সম্পনত্ত অজতনের, দখ্নল রোনখ্বোর ও নেষ্পনত্ত কনরবোর এবং চুক্তক্তবদ্ধ েইবোর 

ক্ষমতো থোনকনব; তনব, স্থোবর সম্পনত্ত অজতে বো নেষ্পনত্তর যক্ষনে পনরষদনক সরকোনরর পূব তোেুনমোদে গ্রেণ 

কনরনত েইনব।  

 



কনরিার িমতা  

(২) সরকোর নেম্নবনণ তত নবষনয় নবনধ্ প্রণয়ে কনরনত পোনরনব, েথো :-  

 

(ক) পনরষনদর মোনলকোেোধ্ীে বো উেোর উপর েযস্ত সম্পনত্তর বযবস্থোপেো, রক্ষণোনবক্ষণ, েস্তোন্তর, নেয়ন্ত্রণ ও 

উন্নয়ে সংক্রোন্ত;  

 

(খ্) পনরষনদর জেয প্রনয়োজেীয় স্থোবর সম্পনত্ত অনধ্গ্রেণ সংক্রোন্ত।  

 

(৩) পনরষদ প্রনবধ্োে দ্বোরো নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত-  

 

(ক) উেোর মোনলকোেোধ্ীে বো উেোর উপর বো উেোর তেোবধ্োনে েযস্ত যে যকোে সম্পনত্তর বযবস্থোপেো, 

রক্ষণোনবক্ষণ, পনরদশ তে ও উন্নয়ে কনরনত পোনরনব;  

 

(খ্) এই আইে বো নবনধ্র উনেশয পূরণকনে উক্ত সম্পনত্ত কোনজ লোেোইনত পোনরনব; এবং  

 

(ে) দোে, নবক্রয়, বন্ধক, ইজোরো, নবনেমনয়র মোধ্যনম যে যকোে সম্পনত্ত অজতে বো েস্তোন্তর কনরনত পোনরনব। 

 

(৪) পনরষদ েথোেথ জনরনপর মোধ্যনম উেোর নেয়ন্ত্রণোধ্ীে সকল সম্পনত্ত নববরণোনদ প্রস্তুত কনরয়ো প্রনত বৎসর 

উেো েোলেোেোদ কনরনব এবং, প্রনেোজয যক্ষনে, সম্পনদর নববরণী, মোেনচে প্রস্তত কনরয়ো উেোর একটি 

অেুনলনপ নেধ্ তোনরত কতৃতপনক্ষর নেকি যপ্ররণ কনরনব।  

 

(৫) এই আইে বো নেধ্ তোনরত পদ্ধনত উনপক্ষো বো লংঘে কনরয়ো েনদ সম্পনত্ত অজতে, দখ্ল ও নেষ্পনত্ত করো েয়, 

তোেো েইনল, উেো অনবধ্ বনলয়ো েণয েইনব এবং সংনিষ্ট নসদ্ধোন্ত গ্রেণ ও প্রদোেকোরী বযক্তক্ত বো বযক্তক্তেণ এই 

আইনের অধ্ীে অপরোধ্ কনরয়োনছে বনলয়ো েণয েইনব এবং উক্তরূপ অপরোনধ্র জেয এই আইনের নবধ্োে 

অেুেোয়ী শোক্তস্ত প্রোপয েইনবে।  

     

     

    

পনরষদদ সম্পদ 

িস্তান্তর   

৫২। সরকোর, যকোে পনরষদ বো উেোর স্থোেীয় অনধ্নক্ষনের মনধ্য অবনস্থত যকোে সরকোনর সম্পনত্ত সংনিষ্ট 

আইে বো নবনধ্-নবধ্োে অেেুোয়ী উক্ত পনরষদনক েস্তোন্তর কনরনত পোনরনব এবং উক্তরূপ েস্তোন্তনরত সম্পনত্ত 

ঐ পনরষনদর উপর বততোইনব ও উেোর নেয়ন্ত্রণোধ্ীনে থোনকনব।  

 

     

     

    

পনরষদদর তিনিল 
  

৫৩। (১) প্রনতযক ইউনেয়ে পনরষনদর জেয সংনিষ্ট পনরষনদর েোনম একটি তেনবল থোনকনব। 

 
 



(২) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে েটঠত তেনবনল নেম্নবনণ তত উৎসসমূে যথনক প্রোপ্ত অথ ত জমো েইনব, েথোঃ-  

 

(ক) সরকোর এবং অেযোেয কতৃতপক্ষ কতৃতক প্রদত্ত অেুদোে ও মঞ জরুী; 

 

(খ্) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত সকল স্থোেীয় উৎস েইনত আয়; 

 

(ে) অেয যকোে পনরষদ নকংবো যকোে স্থোেীয় কতৃপ তক্ষ কতৃতক প্রদত্ত অেুদোে ও মঞ জরুী; 

 

(ঘ) সরকোর কতৃতপক্ষ মঞ জরুীকৃত ঋণসমূে (েনদ থোনক); 

 

(ঙ) পনরষদ কতৃকত, প্রনেোজয যক্ষনে, আদোয়কৃত সকল কর, যরইি, যিোল, নেস ও অেযোেয দোবী বোবদ প্রোপ্ত 

অথ ত; 

 

(চ) পনরষনদর উপর েযস্ত এবং তৎকতৃ তক নেনম তত বো নেয়নন্ত্রত বো পনরচোনলত নবদযোলয়, েোসপোতোল, ঔষধ্োলয়, 

িবে, প্রনতষ্ঠোে বো পূতত কোে ত েইনত প্রোপ্ত সকল আয় বো মুেোেো; 

 

(ছ) যকোে ট্রোনষ্টর নেকি েইনত উপনঢৌকে বো অেুদোে নেসোনব প্রোপ্ত অথ ত; 

 

(জ) এই আইনের নবধ্োে অেুেোয়ী প্রোপ্ত জনরমোেো ও অথ তদনণ্ডর অথ ত; 

 

(ে) পনরষদ কতৃতক প্রোপ্ত অেয সকল প্রকোর অথ ত;  

 

(ঞ) এই আইে কোে তকর েইবোর কোনল সংনিষ্ট পনরষনদর সমূ্পণ ত এখ্নতয়োনর উদ বতৃ্ত তেনবল।  

     

     

    

পনরষদদর িযয় 

  

৫৪। (১) তেনবনলর অথ ত নেম্ননলনখ্ত খ্োতসমূনে অগ্রোনধ্কোর নিনত্তনত বযয় কনরনত েইনব, েথো :-  

 

(ক) পনরষনদর কম তকততো ও কম তচোরীনদর যবতে ও িোতো প্রদোে;  

 

(খ্) এই আইনের অধ্ীে তেনবনলর উপর দোয়েুক্ত বযয়;  

 

(ে) এই আইে বো আপোততঃ বলবৎ অেয যকোে আইে বো অধ্যোনদশ দ্বোরো েযস্ত পনরষনদর দোনয়ত্ব সম্পোদে 

ও কততবয পোলনের জেয বযয়;  

 

(ঘ) নেধ্ তোনরত কতৃতপনক্ষর পূব তোেুনমোদেক্রনম পনরষদ কতৃতক যঘোনষত তেনবনলর উপর দোয়েুক্ত বযয়;  

 



 

(ঙ) সরকোর কতৃতক পনরষনদর উপর যঘোনষত দোয়েুক্ত বযয়।  

 

(২) এই আইনের উনেশয পূরণকনে পনরষদ যেরূপ উপেুক্ত মনে কনরনব পনরষনদর তেনবল েইনত 

যসইরূপ অথ ত বযয় কনরবোর ক্ষমতো উেোর থোনকনব।  

 

(৩) তেনবনল জমো খ্োনত উদ বতৃ্ত অথ ত, সরকোর সমনয় সমনয় যেরূপ নেনদতশ নদনব, যসইরূপ খ্োনত বযয় 

েইনব।  

 

(৪) পনরষনদর তেনবল পনরষদ যচয়োরমযোে ও সনচনবর যেৌথ স্বোক্ষনর পনরচোনলত েইনব।  

     

     

    

পনরষদদর তিনিল 

সংরিণ িা নিননদয়াগ 

এিং নিদশষ তিনিল 

গঠন   

৫৫। (১) পনরষনদর তেনবনল জমোকৃত অথ ত যকোে সরকোনর যট্রজোরীনত বো সরকোনর যট্রজোরীর কোে ত 

পনরচোলেোকোরী যকোে বযোংনক বো সরকোর কতৃতক সমনয় সমনয় নেধ্ তোনরত অেয যকোে আনথ তক প্রনতষ্ঠোনে জমো 

রোনখ্নত েইনব।  

 

(২) পনরষদ নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত উেোর তেনবনলর যে যকোে অংশ নবনেনয়োে কনরনত পোনরনব।  

 

(৩) পনরষদ, সরকোনরর পূব তোেুনমোদেক্রনম, যকোে নবনশষ উনেনশয পথৃক তেনবল েঠে এবং সংরক্ষণ 

কনরনত পোনরনব, েোেো সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত পনরচোনলত ও নেয়নন্ত্রত েইনব।  

 

     

     

    

দায়র্ুক্ত িযয় 

  

৫৬। (১) পনরষদ তেনবনলর উপর দোয়েুক্ত বযয় নেম্নরূপ েইনব, েথোঃ -  

 

(ক) পনরষনদর চোকুনরনত নেনয়োক্তজত সকল কম তকততো ও কম তচোরীনক (যপ্রষনণ নেনয়োেপ্রোপ্ত নকংবো নেজস্ব) 

যবতে ও িোতো নেনসনব প্রনদয় সমুদয় অথ ত; 

 

(খ্) সরকোর কতৃতক নেনদতনশত পনরষনদর নেবোচতে পনরচোলেো, নেসোব নেরীক্ষো বো সমনয় সমনয় সরকোনরর 

নেনদতশক্রনম অেয যকোে নবষনয়র জেয পনরষদ কতৃতক প্রনদয় অথ ত; 

 

(ে) যকোে আদোলত বো ট্রোইবুযেোল কতৃতক পনরষনদর নবরুনদ্ধ প্রদত্ত যকোে রোয়, নডক্রী বো যরোনয়দোদ কোেকতর 

কনরবোর জেয প্রনয়োজেীয় অথ ত; এবং 

 

(ঘ) সরকোর কতৃতক দোয়েুক্ত বনলয়ো যঘোনষত অেয যে যকোে বযয়।  

 



 

(২) পনরষনদর তেনবনলর উপর দোয়েুক্ত যকোে বযনয়র খ্োনত েনদ যকোে অথ ত অপনরনশোনধ্ত থোনক, তোেো 

েইনল যে বযক্তক্ত বো বযক্তক্তবনে তর যেেোজনত উক্ত তেনবল থোনকনব যসই বযক্তক্ত বো বযক্তক্তবে তনক সরকোর, আনদশ 

দ্বোরো, উক্ত তেনবল েইনত েতদরূ সম্ভব উক্ত অথ ত পনরনশোধ্ কনরবোর নেনদতশ নদনত পোনরনব।  

     

     

  দশম অধ্যায় 

িাদর্ি ও নিসাি ননরীিা 
 

    

িাদর্ি 

  

৫৭। প্রনতযক ইউনেয়ে পনরষদ প্রনত অথ ত বৎসর শুরু েইবোর অেূযে ৬০ (ষোি) নদে পূনব ত নেধ্ তোনরত 

পদ্ধনতনত ওয়োডত সিো েইনত প্রোপ্ত অগ্রোনধ্কোনরর নিনত্তনত উক্ত অথ ত বৎসনরর সম্ভোবয আয় ও বযয় নববরণী 

সেনলত একটি বোনজি প্রণয়ে কনরনব।  

 

(২) ইউনেয়ে পনরষদ সংনিষ্ট স্থোয়ী কনমটি এবং স্থোেীয় জেসোধ্োরনণর উপনস্থনতনত প্রকোশয বোনজি 

অনধ্নবশে অেুষ্ঠোে কনরয়ো বোনজি যপশ কনরনব এবং পনরষনদর পরবতী সিোয় পোসকৃত বোনজনির 

অেুনলনপ উপনজলো নেবোেী অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনব।  

 

(৩) যকোে ইউনেয়ে পনরষদ অথ ত বৎসর শুরু েইবোর পূনব ত উক্ত বোনজি প্রণয়ে কনরনত বযথ ত েইনল সংনিষ্ট 

উপনজলো নেব তোেী অনেসোর সম্ভোবয আয় বযনয়র একটি নববরণী প্রস্তুত ও প্রতযয়ে কনরনব এবং এইরূপ 

প্রতযয়েকৃত নববরণী ইউনেয়ে পনরষনদর অেুনমোনদত বোনজি বনলয়ো েণয েইনব।  

 

(৪) উপনজলো নেব তোেী অনেসোর উপ-ধ্োরো (২) এর অধ্ীে প্রণীত বোনজনির অেুনলনপ প্রোনপ্তর ৩০ (ক্তেশ) 

নদনের মনধ্য বোনজনি যকোে ত রুটি থোনকনল উেো সংনশোধ্ে কনরয়ো পনরষদনক অবনেত কনরনব এবং 

অেুরূপিোনব প্রণীত বোনজি ইউনেয়ে পনরষনদর বোনজি বনলয়ো েণয েইনব।  

 

(৫) যকোে অথ ত বৎসর যশষ েইবোর পূনব ত যে যকোে সময় উক্ত বৎসনরর জেয প্রনয়োজে েইনল ইউনেয়ে 

পনরষদ সংনশোনধ্ত বোনজি প্রণয়ে কনরয়ো উেোর অেুনলনপ উপনজলো নেবোেী অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ 

কনরনব এবং উক্ত সংনশোনধ্ত বোনজনির যক্ষনেও উপ ধ্োরো (৪) এর নবধ্োেোবলী প্রনেোজয েইনব।  

 

(৬) এই আইে অেুেোয়ী েটঠত ইউনেয়ে পনরষদ দোনয়ত্বিোর গ্রেনণর পর অথ ত বৎসনরর অবনশষ্ট সমনয়র 

জেয বোনজি প্রণয়ে কনরনত পোনরনব এবং উক্ত বোনজনির যক্ষনেও এই ধ্োরোর নবধ্োেোবলী প্রনেোজয েইনব।  

 

     

     

    

নিসাি   ৫৮। ইউনেয়ে পনরষনদর আয় ও বযনয়র নেসোব নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত ও েরনম সংরক্ষণ কনরনত েইনব।   



 

(২) প্রনতযক অথ ত বৎসনরর যশনষ ইউনেয়ে পনরষদ উক্ত অথ ত বৎসনরর আয় ও বযনয়র নেসোব প্রস্তুত কনরনব 

এবং ইউনেয়ে পনরষনদর সকল স্থোয়ী কনমটি ও জেসোধ্োরনণর উপনস্থনতনত অেুটষ্ঠত বোনজি অনধ্নবশনে 

এই নেসোব যপশ কনরনব।  

 

(৩) ইউনেয়ে পনরষদ পরবতী অথ ত বৎসনরর ৬০ (ষোি) নদনের মনধ্য উপ-ধ্োরো (২) অেুেোয়ী পনরষনদর 

আয়-বযনয়র চূিোন্ত নেসোব এর নববরণ উপনজলো নেব তোেী অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনব; উপনজলো 

নেব তোেী অনেসোর সমনন্বত প্রনতনবদে সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত ছনক যডপুটি কনমশেোনরর নেকি যপ্ররণ 

কনরনব এবং যডপুটি কনমশেোর সমনন্বত প্রনতনবদে নেধ্ তোনরত ছনক সরকোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনব।  

     

     

    

ননরীিক ননদয়াগ 

  

৫৯। ইউনেয়ে পনরষনদর তেনবনলর নেসোবসমূে সরকোর যেরূপ নবনেত কনরনব, যসইরূপ সমনয় ও স্থোনে 

এবং নেধ্ তোনরত প্রক্তক্রয়োয় নেেুক্ত যকোে নেরীক্ষক কতৃতক পরীনক্ষত ও নেরীনক্ষত েইনব।  

 

(২) এই ধ্োরো অেুেোয়ী নেেুক্ত নেরীক্ষক দণ্ড নবনধ্, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এর ২১ ধ্োরো মনত জেনসবক 

(Public Servant) বনলয়ো েণয েইনবে। 

 

(৩) নেরীক্ষক তেনবনলর যে সকল নেসোব উপস্থোপনের জেয অেুনরোধ্ জোেোইনবে, পনরষনদর যচয়োরমযোে, 

যক্ষেমত, যসই সকল নেসোব নেরীক্ষনকর নেকি উপস্থোপে কনরনবে বো করোইবোর বযবস্থো গ্রেণ কনরনবে।  

 

     

     

    

ননরীিকগদণর 

িমতা 

  

৬০। (১) এই আইে অেুেোয়ী নেরীক্ষোর প্রনয়োজনে যকোে নেরী ক্ষক-  

 

(ক) নেরীক্ষো কোে ত েথোেথিোনব পনরচোলেোর জেয নতনে যেরূপ আবশযক বনলয়ো নবনবচেো কনরনবে যসইরূপ 

যকোে তথয তোেোর সম্মুনখ্ উপস্থোপে নকংবো নলনখ্তিোনব সরবরোে কনরবোর জেয যচয়োরমযোেনক অেনুরোধ্ 

কনরনত পোনরনবে;  

 

(খ্) যে বযক্তক্ত উক্তরূপ যকোে তথযোনদর জেয বকনেয়ত নদনত দোয়ী, অথবো যে বযক্তক্তর নেয়ন্ত্রনণ উক্তরূপ 

যকোে দনলল বো তথয থোনক, অথবো সংনিষ্ট ইউনেয়ে পনরষনদর সদসযেনণর সনেত, দ্বোরো বো পনক্ষ যকোে 

অংশ বো স্বোথ ত, প্রতযক্ষ বো পনরোক্ষিোনব, এবং তোেোর স্বেোনমই েউক বো তোেোর অংশীদোনরর েোনমই েউক, 

থোনক, যসইরূপ যকোে বযক্তক্তনক বযক্তক্তেতিোনব উপনস্থত েইবোর জেয নলনখ্ত অেুনরোধ্ কনরনত পোনরনবে; 

এবং  

 

 



(ে) উক্তরূপ অবস্থোর যপ্রনক্ষনত তোেোর সম্মুনখ্ উপস্থোনপত যকোে বযক্তক্তনক উক্তরূপ যকোে তথয সম্পনকত 

একটি যঘোষণো প্রস্তুত কনরয়ো উেো স্বোক্ষর কনরবোর জেয, অথবো যকোে প্রনশ্নর উত্তর নদবোর জেয অথবো যকোে 

নববনৃত প্রস্তুত কনরয়ো উেো দোনখ্ল কনরবোর জেয অেনুরোধ্ কনরনত পোনরনবে;  

 

(ঘ) নেরীক্ষো কতৃতপক্ষ নেরীক্ষো সমোপেোনন্ত প্রনতনবদে দোনখ্ল কনরনবে, েোেোনত অেযোেয নবষনয়র সনেত 

উনল্লখ্ থোনকনব-  

 

(অ) তেনবল তসরুনের ঘিেো;  

 

(আ) পনরষদ তেনবনলর ক্ষনত, অপচয়, অথবো অপপ্রনয়োনের ঘিেো;  

 

(ই) নেসোব রক্ষনণর যক্ষনে অেযোেয অনেয়ম;  

 

(ঈ) নেরীক্ষো কতৃতপনক্ষর মনত যে সকল বযক্তক্ত উপ-দেো (অ), (আ) ও (ই) এ বনণ তত অনেয়নমর জেয প্রতযক্ষ 

বো পনরোক্ষিোনব দোয়ী তোেোনদর েোম প্রনতনবদনে উনল্লখ্ থোনকনত েইনব;  

 

(ঙ) নেরীক্ষো কতৃতপক্ষ, নেরীক্ষো প্রনতনবদনের কনপ পনরষদনক প্রদোে কনরয়ো, তোেোর অেুনলনপ সরকোনরর 

নেকি যপ্ররণ কনরনব;  

 

(চ) নেরীক্ষো কতৃতপক্ষ কতৃতক নচনিত অনেয়ম সংক্রোন্ত সকল নবষনয়, পনরষদ দ্রতু েথোেথ বযবস্থো গ্রেণ 

কনরনব এবং েেৃীত বযবস্থো নেরীক্ষো কতৃতপক্ষ, সরকোরনক অবনেত কনরনব।  

 

(২) েনদ যকোে বযক্তক্ত উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী নেরীক্ষক কতৃতক প্রদত্ত অেুনরোধ্ পোলে কনরনত অবনেলো কনর 

বো অস্বীকৃনত জোেোয়, তোেো েইনল, নেরীক্ষক, যে যকোে সময়, উক্ত নবষয়টি সংনিষ্ট উপনজলো নেব তোেী 

অনেসোরনক অবনেত কনরনত পোনরনবে; উপনজলো নেব তোেী অনেসোর, যে বযক্তক্ত নেরীক্ষক কতৃতক প্রদত্ত 

অেুনরোধ্ পোলে কনরনত অবনেলো কনরনতনছ বো অস্বীকৃনত জোেোইয়োনছ যসই বযক্তক্তনক যেরূপ উপেুক্ত মনে 

কনরনবে যসইরূপ নেনদতশ প্রদোে কনরনত পোনরনবে এবং উক্ত নেনদতশ ঐ বযক্তক্তর জনেয অবশযই পোলেীয় 

েইনব।  

     

     

    

ননরীিা সংক্রান্ত নিনধ্ 

প্রণয়ন 
  

৬১। সরকোর নেরীক্ষো সংক্রোন্ত নবনধ্ প্রণয়ে কনরনব, েোেোনত অেযোেয নবষনয়র মনধ্য নেম্ননলনখ্ত নবষয়সমূে 

অন্তিুতক্ত থোনকনব, েথোঃ-  

 

(ক) নেরীক্ষো প্রনতনবদে সংক্রোন্ত সময়সীমো; 

 



 

(খ্) নেসোবপনের গুরুত্বপূণ ত অসংেনত বো অনেয়ম; 

 

(ে) অথ ত বো সম্পনত্তর যকোেরূপ ক্ষনত বো অপচয়; 

 

(ঘ) নেরীক্ষো প্রনতনবদনের উপর বযবস্থো গ্রেনণর সময়সীমোসে অেযোেয করণীয় নবষয়োবলী; 

 

(ঙ) অনবধ্িোনব অথ ত প্রদোেকোরী বো অথ ত প্রদোেকোরী কতৃতপনক্ষর নবরুনদ্ধ নবনধ্ অেুেোয়ী বযবস্থো গ্রেণ 

সম্পনকতত সুনেনদতষ্ট সুপোনরশ; 

 

(চ) নেসোবপনের অিযন্তরীণ নেরীক্ষো; 

 

(ছ) নেসোবপনের নবনশষ নেরীক্ষো।  

     

     

  একাদশ অধ্যায় 

পনরষদদর কম তকততা ও কম তচারী 
 

    

ইউননয়ন পনরষদদর 

কম তকততা ও কম তচারী 

  

৬২। প্রনতযক ইউনেয়ে পনরষনদর একজে সনচব, একজে নেসোব সেকোরী-কোম-কম্পম্পউিোর অপোনরির 

থোনকনবে, েোেোরো সরকোর বো সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত যকোে কতৃপ তনক্ষর মোধ্যনম নেেুক্ত েইনবে।  

 

(২) সরকোর, ইউনেয়ে পনরষনদর কম তকততো ও কম তচোরী নেনয়োে, চোকুনরর শতত নেধ্ তোরণ, যবতে-িোতো প্রদোে, 

শংৃখ্লো ও শোক্তস্তমূলক বযবস্থো গ্রেণ, অবসর প্রদোে ইতযোনদ নবষনয় নবনধ্ প্রণয়ে কনরনব।  

 

(৩) পনরষদ, সরকোনরর পুব তোেুনমোদেক্রনম, পনরষনদর অেযোেয সকল কম তকততো ও কম তচোরীর ক্ষমতো ও 

দোনয়ত্ব পোলে সম্পনকতত নবষনয় প্রনবধ্োে প্রণয়ে কনরনব।  

 

(৪) সরকোনরর পূবোেু তনমোদেক্রনম, ইউনেয়ে পনরষদ, প্রনয়োজেনবোনধ্, অনতনরক্ত জেবল নেনয়োে কনরনত 

পোনরনব, েোেোনদর যবতে, িোতো সংনিষ্ট ইউনেয়ে পনরষনদর নেজস্ব তেনবল েইনত পনরনশোধ্ কনরনত েইনব।  

 

     

     

    

সরকানর কম তকততা ও 

কম তচারীদদর পনরষদদ 

িস্তান্তদর সরকাদরর 

  

৬৩। (১) নেধ্ তোনরত শতত সোনপনক্ষ পনরষনদর সোধ্োরণ বো নবনশষ কোে ত সম্পোদনের লনক্ষয সরকোর তৃতীয় 

তেনসনল বনণ তত সরকোনর কম তকততো বো কম তচোরী এবং তোেোনদর কোে তোবলী নেধ্ তোনরত সমনয়র জেয পনরষনদ 

েস্তোন্তর কনরনত পোনরনব, উক্তরূনপ েস্তোন্তনরত কম তকততো বো কম তচোরীেণ সংনিষ্ট পনরষনদর বযবস্থোপেোয় 

 



িমতা দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে েস্তোন্তনরত যকোে সরকোনর কম তকততো বো কম তচোরীর নবরুনদ্ধ শঙৃ্খলোমূলক বযবস্থো 

গ্রেণ সমীচীে মনে কনরনল পনরষদ এ নবষনয় প্রোথনমক অেুসন্ধোে কনরয়ো সংনিষ্ট কম তকততো বো কম তচোরীর 

নেনয়োেকোরী কতৃতপনক্ষর নেকি প্রনতনবদে যপ্ররণ কনরনব।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে পনরষনদ েস্তোন্তনরত কম তকততো বো কম তচোরীেণ তোেোনদর উপর অনপ তত সোধ্োরণ 

দোনয়ত্ব ছোিোও পনরষদ কতৃতক, সমনয় সমনয়, নেধ্ তোনরত অেযোেয দোনয়ত্ব পোলে কনরনবে।  

 

(৪) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে েস্তোন্তনরত কম তকততো বো কম তচোরীেণ পনরষনদর নেকি এই আইে বো নবনধ্ 

অেুেোয়ী স্থোেোন্তনরত েনে উক্তরূপ সরকোনর প্রকে, স্কীম, পনরকেেো ইতযোনদ বোস্তবোয়নের দোনয়ত্ব পোলে 

কনরনবে ।  

 

(৫) সংনিষ্ট পনরষদ কতৃতক বযয়িোর বেনের ক্ষমতো অজতে েো করো পে তন্ত উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে 

েস্তোন্তনরত কম তকততো বো কম তচোরীনদর যবতে, িোতো ও অেযোেয আনথ তক সুনবধ্ো সরকোর কতৃতক প্রনদয় েইনব।  

     

     

    

পনরষদদর ননি তানচত 

প্রনতনননধ্ ও কম তকততা 

িা কম তচারীগদণর 

সম্পকত 
  

৬৪। (১) পনরষনদর বযবস্থোপেোধ্ীে কম তকততো বো কম তচোরীেনণর আইেেত অনধ্কোর ও যপশোেত স্বোধ্ীেতো 

নেক্তিত কনরবোর লনক্ষয সরকোর নেব তোনচত জেপ্রনতনেনধ্ এবং পনরষনদর নেয়ন্ত্রণোধ্ীে বো পনরষনদ েস্তোন্তনরত 

কম তকততো বো কমচতোরীেনণর মনধ্য সম্পকত নেধ্ তোরণ নবষয়ক একটি আচরণ নবনধ্ (Code of Conduct) প্রণয়ে 

কনরনব।  

 

(২) পনরষনদর যে যকোে সিোয় উপনস্থত কম তকততোনদর মতোমত সিোর কোে তনববরণীনত উনল্লখ্ থোনকনত েইনব।  

 

(৩) নেব তোনচত যকোে জেপ্রনতনেনধ্ যকোে কম তকততো বো কম তচোরীনক যকোে কোে ত সম্পোদনের জেয যমৌনখ্ক 

নেনদতশেো প্রদোে কনরনলও সংনিষ্ট কোজটি বোস্তবোয়নের পূনব ত নলনখ্তিোনব নেনদতশেো নদনত েইনব।  

 

     

     

  িাদশ অধ্যায় 

পনরষদদর করাদরাপ 
 

    

পনরষদ কতৃতক 

করাদরাপ   

৬৫। (১) ইউনেয়ে পনরষদ চতুথ ত তেনসনল উনল্লনখ্ত সকল অথবো যে যকোে কর, যরইি, যিোল, নেস ইতযোনদ 

নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত আনরোপ কনরনত পোনরনব।  

 

 



(২) পনরষদ কতৃতক আনরোনপত সকল কর, যরইি, যিোল, নেস ইতযোনদ নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত প্রজ্ঞোনপত েইনব 

এবং সরকোর নিন্নরূপ নেনদতশ েো নদনল উক্ত আনরোনপর নবষয়টি আনরোনপর পূনব তই প্রকোশ কনরনত েইনব।  

 

(৩) যকোে কর, যরইি, যিোল ও নেস আনরোনপর বো উেোর পনরবততনের যকোে প্রস্তোব অেুনমোনদত েইনল 

অেুনমোদেকোরী কতৃতপক্ষ কতৃতক যে তোনরখ্ েইনত উেো কোে তকর েইনব বনলয়ো নেনদতশ নদনব যসই তোনরখ্ 

েইনত উেো কোে তকর েইনব।  

     

     

    

আদশ ত কর তফনসল 

  

৬৬। সরকোর ইউনেয়ে পনরষনদর জেয প্রোক প্রকোশেোর মোধ্যনম আদশ ত কর তেনসল প্রণয়ে কনরনত 

পোনরনব এবং অেুরূপ তেনসল চূিোন্তিোনব প্রকোনশত েইনল উক্ত আদশ ত কর তেনসনল উনল্লনখ্ত কনরর 

পনরমোণ সকল পনরষনদর জেয েমুেো নেসোনব েণয েইনব।  

 

     

     

    

কর সংক্রান্ত দায় 

  

৬৭। (১) যকোে বযক্তক্ত বো ক্তজনেসপনের উপর কর, যরইি, যিোল নকংবো নেস আনরোপ করো েোইনব নক েো উেো 

নেধ্ তোরনণর প্রনয়োজনে পনরষদ যেোটিনশর মোধ্যনম উক্ত বযক্তক্তনক প্রনয়োজেীয় তথয সরবরোে কনরনত বো 

এতদ ্সংক্রোন্ত দনললপে, নেসোব বই বো ক্তজনেসপে দোনখ্ল কনরবোর জেয নেনদতশ নদনত পোনরনব।  

 

(২) এতদুনেনশয ক্ষমতোপ্রোপ্ত পনরষনদর যকোে সদসয বো কম তচোরী েথোেথ যেোটিশ প্রদোনের পর যকোে 

ইমোরত বো অঙ্গে কর আনরোপনেোেয নক েো উেো েোচোই কনরবোর জেয উক্ত ইমোরত বো অঙ্গনে প্রনবশ 

কনরনত পোনরনবে।  

 

     

     

    

কর সংগ্রি ও আদায়, 

ইতযানদ 

  

৬৮। (১) এই আইনে নিন্নরূপ নবধ্োে েো থোনকনল, এই আইনের অধ্ীে আনরোপনেোেয সকল কর, যরইি, 

যিোল বো নেস নেধ্ তোনরত বযক্তক্ত কতৃতক নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত আদোয় কনরনত েইনব।  

 

(২) এই আইনের অধ্ীে পনরষদ কতৃকত দোবীনেোেয সকল কর, যরইি, যিোল, নেস এবং অেযোেয অথ ত 

সরকোনর দোনব নেসোনব আদোয়নেোেয েইনব।  

 

(৩) এতদুনেনশয ক্ষমতোপ্রোপ্ত পনরষনদর যে যকোে সদসয বো কম তকততো নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত বনকয়ো যকোে কর, 

যরইি, যিোল বো নেস আদোনয়র জেয ক্তজনেসপে বোনজয়োপ্ত ও নেস্পনত্ত কনরনত পোনরনব।  

 

(৪) উপ-ধ্োরো (৩) এর নবধ্োে সনেও, সরকোর যকোে পনরষদনক এই আইনের অধ্ীে প্রোপয সকল অেোদোয়ী 

 



কর, যরইি, যিোল, নেস বো অেযোেয বনকয়ো অথ ত আদোয় কনরবোর উনেনশয সংনিষ্ট বযক্তক্তর মোনলকোেোধ্ীে 

স্থোবর ও অস্থোবর সম্পনত্ত যক্রোক এবং নবক্রয় কনরবোর ক্ষমতো প্রদোে কনরনত পোনরনব।  

 

(৫) উপ-ধ্োরো (৪) এর অধ্ীে প্রদত্ত ক্ষমতো যকোে  কম তকততো বো যকোে  যশ্রণীর কম তকততো নক প্রকোনর প্রনয়োে 

কনরনবে তোেো সরকোর নবনধ্ দ্বোরো নেধ্ তোরণ কনরনব।  

     

     

    

কর ননধ্ তারণ, মূলযায়ন 

ইতযানদর নিরুদদ্ধ 

আপনি 

  

৬৯। এই আইনের অধ্ীে ধ্োে ত যকোে কর, যরইি, যিোল বো নেস বো এতদ ্সংক্রোন্ত যকোে সম্পনত্তর মূলযোয়ে 

অথবো যকোে বযক্তক্ত কতৃকত উেো প্রদোনের দোনয়ত্ব সম্পনকত যকোে আপনত্ত নলনখ্ত দরখ্োনস্তর মোধ্যনম নেধ্ তোনরত 

কতৃপ তনক্ষর নেকি এবং নেধ্ তোনরত সময় ও পদ্ধনতনত উত্থোপে কনরনত েইনব।  

 

     

     

    

কর নিনধ্ 

  

৭০। (১) পনরষদ কতৃকত ধ্োেকৃতত সকল কর, যরইি, যিোল, নেস এবং অেযোেয দোনব নবনধ্ দ্বোরো নেধ্ তোনরত 

পদ্ধনতনত ধ্োে ত, আনরোপ, ইতযোনদ পনরচোলেো ও নেয়ন্ত্রণ করো েোইনব।  

 

(২) এই ধ্োরোয় উনল্লনখ্ত নবষয় সম্পনকতত নবনধ্নত অেযোেয নবষনয়র মনধ্য করদোতোনদর করণীয় এবং কর 

ধ্োে তকোরী ও আদোয়কোরী কম তকততো ও অেযোেয কতৃতপনক্ষর ক্ষমতো ও দোনয়ত্ব সম্পনকত নবধ্োে থোনকনব।  

 

     

     

  ত্রদয়াদশ অধ্যায় 

সরকাদরর িমতা 
 

    

পনরষদদর ঘরকর্ত, 

ইতযানদ পনরদশ তদনর 

িমতা 

  

৭১।(১) সরকোর বো সরকোর কতৃতক ক্ষমতো প্রোপ্ত যে যকোে কম তকততো পনরষদনক নেম্নরূপ নেনদতশ নদনত 

পোনরনব, েথোঃ-  

 

(ক) পনরষনদর যেেোজনত বো নেয়ন্ত্রণোধ্ীে যে যকোে যরকডত, যরক্তজস্টোর বো অেযোেয েনথপে উপস্থোপেঃ 

 

তনব শতত থোনক যে, প্রনয়োজনে এই সকল যরকডত, যরক্তজস্টোর বো েনথপনের েনিোকনপ রোনখ্য়ো মূল কনপ ৯০ 

(েব্বই) নদনের মনধ্য সংনিষ্ট পনরষনদ যেরত নদনত েইনব; 

 

(খ্) যে যকোে নরিোে ত, প্লযোে, প্রোক্কলে, আয়-বযয় নববরণী ইতযোনদ দোনখ্ল; 

 

(ে) পনরষদ সংনিষ্ট যে যকোে তথয বো প্রনতনবদে সরবরোে।  

 

 



(২) পনরষনদর আনয়র উৎস নেসোনব যকোে দোনব পনরতযোে বো যকোে প্রনতষ্ঠোে বন্ধ কনরয়ো যদওয়োর পূনব ত 

সরকোনরর পূব তোেুমনত গ্রেণ কনরনত েইনব।  

 

(৩) যডপুটি কনমশেোর বো তৎকতৃ তক ক্ষমতো প্রোপ্ত যে যকোে কম তকততো যে যকোে পনরষদ এবং পনরষনদর 

েনথপে, স্থোবর অস্থোবর সম্পনত্ত, সমোপ্ত ও চলমোে উন্নয়ে প্রকেসে যে যকোে নেমোণ ত কোজ পনরদশ তে 

কনরনত পোনরনবে।  

 

(৪) পনরষনদর যচয়োরমযোে, সনচব ও অেযোেয কম তকততো বো কম তচোরীেণ উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী নেেুক্ত 

কম তকততোনক সেনেোনেতো কনরনত বোধ্য থোনকনবে।  

 

(৫) সরকোর, নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত, নেনদতষ্ট সময় পর পর প্রনতযক পনরষনদর প্রশোসনেক কোেক্রতম সংক্রোন্ত 

পোরেরনমন্স অনডি সম্পন্ন কনরনব।  

     

     

    

কানরগনর তদারনক ও 

পনরদশ তন    

৭২। সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত যকোে নবিোনের নবিোেীয় প্রধ্োে এবং তৎকতৃ তক মনেোেীত কোনরেনর 

কম তকততোেণ পনরষনদর মোধ্যনম বোস্তবোয়েোধ্ীে উক্ত নবিোনের উন্নয়ে প্রকেসমূে এবং সংনিষ্ট যরকডত ও 

েনথপে পনরদশ তে কনরনত পোনরনবে।  

 

     

     

    

সরকাদরর নদক 

ননদদতশনা প্রদান এিং 

তদন্ত কনরিার িমতা  

  

৭৩। (১) এই আইনে েোেো নকছুই থোকুক েো যকে, সরকোর, সরকোনরর েীনতর সোনথ সঙ্গনত রোনখ্য়ো যে যকোে 

পনরষদনক আনথ তক বযবস্থোপেো, কম তকততো ও কম তচোরী বযবস্থোপেো, নবনিন্ন প্রকোর প্রকে প্রণয়ে ও প্রকনের 

উপকোরনিোেী নেব তোচে, পনরষদ ও ওয়োডত সিোর কোে তক্রম পনরচোলেো, ইতযোনদ নবষনয় নদক নেনদতশেো প্রদোে 

কনরনত পোনরনব, এবং পনরষদ উক্তরূপ নদক নেনদতশেো বোধ্যতোমুলকিোনব অেুসরণ কনরনব।  

 

(২) যকোে প্রকে বোস্তবোয়ে বো যকোেরূপ আনথ তক অনেয়ম বো পনরষনদর অেয যে যকোে অনেয়নমর নবষনয় 

প্রোপ্ত অনিনেোে সরকোর বো সরকোর কতৃকত নেেুক্ত এক বো একোনধ্ক কম তকততো তদন্ত কনরনত পোনরনবে এবং 

সংনিষ্ট পনরষদ উক্ত তদন্ত কোজ পনরচোলেোয় সেনেোনেতো কনরনবে।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (২) অেুেোয়ী তদন্ত সম্পোদনের পর তদনন্তর েলোেনলর উপর নিনত্ত কনরয়ো সরকোর, এই 

আইনের নবধ্োে সোনপনক্ষ, দোয়ী বযক্তক্ত, কম তকততো ও কম তচোরী বো পনরষনদর নবরুনদ্ধ বযবস্থো গ্রেণ কনরনত 

পোনরনব।  

 

     

     



    

পনরষদ, পনরষদদর 

ঘচয়ারমযান, সদসয ও 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম তকততাদদর নিরুদদ্ধ 

িযিস্থা গ্রিণ 
  

৭৪। (১) েনদ সরকোনরর নেকি এই মনম ত প্রতীয়মোে েয় যে, যকোে পনরষদ বো পনরষনদর যচয়োরমযোে, সদসয 

ও দোনয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোরো এই আইে বো সরকোনরর অেয যকোে আনদশ দ্বোরো নেধ্ তোনরত দোনয়ত্ব সম্পোদনে বযথ ত 

েইয়োনছ, তোেো েইনল, সরকোর অথবো সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত কতৃতপক্ষ নলনখ্ত আনদশ দ্বোরো নেধ্ তোনরত 

সমনয়র মনধ্য উক্তরূপ দোনয়ত্ব পোলনের জেয পনরষদ বো যচয়োরমযোেনক নেনদতশ নদনত পোনরনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী নেধ্ তোনরত সমনয়র মনধ্য দোনয়ত্ব সম্পোদনে বো আনদশ পোলনে বযথ ত েইনল সরকোর 

সংনিষ্টনদর েুক্তক্তসংেত সুনেোে প্রদোে কনরয়ো, কোরণ দশ তোইনবে এবং উক্তরূপ দোনয়ত্ব সম্পোদে বো আনদশ 

পোলনের জেয যে যকোে কম তকততো বো কতৃপ তক্ষনক দোনয়ত্ব পোলেোনথ ত নেনয়োে কনরনবে এবং এতদ ্সংনিষ্ট 

আনথ তক সংনিষ, প্রনেোজয যক্ষনে, পনরষনদর তেনবল বো সংনিষ্টনদর বযক্তক্তেত তেনবল েইনত বেনের নেনদতশ 

প্রদোে কনরনবে।  

 

     

     

    

পনরষদদর নসদ্ধান্ত, 

কার্ তনিিরণী, ইতযানদ 

িানতল িা স্থনগতকরণ 

  

৭৫।(১) সরকোর স্বয়ং অথবো পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সদসয বো দোনয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো বো অেয যকোে বযক্তক্তর 

আনবদনের যপ্রনক্ষনত পনরষনদর যে যকোে কোে তনববরণী বো নসদ্ধোন্ত বোনতল বো স্থনেত কনরনত পোনরনব, েনদ 

উক্তরূপ নসদ্ধোন্ত বো কোে তনববরণী-  

 

(ক) আইেসংেতিোনব েেৃীত েো েইয়ো থোনক; 

 

(খ্) এই আইে বো অেয যকোে আইনের পনরপন্থী বো অপবযবেোরমূলক েইয়ো থোনক;  

 

(ে) মোেুনষর জীবে, স্বোস্থয, জেনেরোপত্তো এবং সোম্প্রদোনয়ক সম্প্রীনত েুমনকর সম্মুখ্ীে কনর অথবো দোঙ্গো বো 

েেিো-নববোনদর সৃটষ্টর সম্ভোবেো সৃটষ্ট কনর; অথবো 

 

(ঘ) সরকোর কতৃতক জোনরকৃত নদকনেনদতশেোমূলক নসদ্ধোনন্তর পনরপন্থী েয়।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী যকোে নসদ্ধোন্ত বো কোে তনববরণী বোনতল বো স্থনেত কনরবোর পূনব ত সরকোর সংনিষ্ট 

পনরষদনক েথোেথ শুেোনের সুনেোে নদয়ো উক্ত শুেোেীর নিনত্তনত সংনিষ্ট পনরষনদর কোে তনববরণী বো নসদ্ধোন্ত 

বোনতল বো সংনশোধ্ে বো চূিোন্ত কনরনব।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী পনরষনদর যকোে নসদ্ধোন্ত বো কোে তনববরণী বোনতল বো সংনশোধ্ে করো প্রনয়োজে মনে 

কনরনল, উপ-ধ্োরো (২) অেুেোয়ী চূিোন্ত নসদ্ধোন্ত গ্রেনণর পূব ত পে তন্ত সরকোর সোমনয়কিোনব উক্ত কোে তনববরণীর 

নসদ্ধোন্ত স্থনেত কনরনত পোনরনব।  

 

     



     

    

পনরষদদর িানষ তক, 

আনথ তক ও প্রশাসননক 

প্রনতদিদন 

  

৭৬।(১) পনরষদ প্রনতযক বৎসর সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত েরনম ও পদ্ধনতনত পনরষনদর বোনষ তক, আনথ তক ও 

প্রশোসনেক প্রনতনবদে প্রস্তুত কনরনব এবং পরবতী বৎসনরর ৩০ যসনেেনরর মনধ্য উেো সরকোনরর নেকি 

যপ্ররণ কনরনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এ প্রদত্ত নেধ্ তোনরত সমনয়র মনধ্য প্রনতনবদে প্রকোশ কনরনত েো পোনরনল সরকোর পনরষনদর 

অেুকূনল অেুদোে প্রদোে স্থনেত রোনখ্নত পোনরনব।  

 

(৩) পনরষনদর সনচব যচয়োরমযোনের সনঙ্গ পরোমশ তক্রনম উক্ত প্রনতনবদে প্রস্তুত কনরনবে এবং উেো চূিোন্ত 

অেুনমোদনের জেয পনরষনদর সিোয় উপস্থোপে কনরনবে।  

 

(৪) ইউনেয়ে পনরষনদর প্রশোসনেক প্রনতনবদে উপনজলো নেব তোেী অনেসোনরর নেকি যপ্ররণ কনরনত েইনব 

এবং উপনজলো নেব তোেী অনেসোর সমনন্বত প্রনতনবদে সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত ছনক যডপুটি কনমশেোনরর 

নেকি যপ্ররণ কনরনবে এবং যডপুটি কনমশেোর সমনন্বত প্রনতনবদে নেধ্ তোনরত ছনক সরকোনরর নেকি যপ্ররণ 

কনরনবে। 

 

(৫) সরকোর উপ-ধ্োরো (৪) অেুসোনর প্রোপ্ত সমনন্বত বোনষ তক প্রনতনবদে সংসনদর পরবতী অনধ্নবশনে 

উপস্থোপে কনরনব।  

 

     

     

    

পনরষদ িানতল ও 

পুনঃননি তাচন 

  

৭৭। (১) সরকোর নেম্ননলনখ্ত কোরনণ েথোেথ তদন্তপূব তক সরকোনর যেনজি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো পনরষদ বোনতল 

কনরনত পোনরনব, েথোঃ-  

 

(ক) নেধ্ তোনরত সমনয়র মনধ্য পরবতী অথ ত বৎসনরর বোনজি পোশ কনরনত বযথ ত েইনল; অথবো  

 

(খ্) পনরষনদর ৭৫% (শতকরো ৭৫ িোে) নেব তোনচত সদসয পদতযোে কনরনল; অথবো  

 

(ে) পনরষনদর ৭৫% (শতকরো ৭৫ িোে) নেব তোনচত সদসয এই আইনের অধ্ীে অনেোেয েওয়োর কোরনণ 

অপসোনরত েইনল ; অথবো  

 

(ঘ) পনরষদ ক্ষমতোর অপবযবেোর কনরনল; অথবো  

 

(ঙ) সরকোনরর নবনবচেোয় যকোে পনরষদ এই আইে ও অেযোেয আইে বো নবনধ্ এবং সরকোনরর সোকুতলোর, 

 



পনরপে ইতযোনদর মোধ্যনম অনপ তত দোনয়ত্ব পোলনে ধ্োরোবোনেকিোনব বযথ ত েইনলঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, পনরষদ বোনতল কনরবোর পূনব ত পনরষদনক েুক্তক্তসংেতিোনব শুেোেীর সুনেোে নদনত েইনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী পনরষদ বোনতনলর আনদশ প্রজ্ঞোপে জোরীর তোনরখ্ েইনত কোে তকর েইনব এবং 

যেনজি প্রজ্ঞোপনের কনপ নেব তোচে কনমশনে যপ্ররণ কনরনত েইনব।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) অেুেোয়ী প্রজ্ঞোপে জোরীর তোনরখ্ েইনত পনরষনদর যচয়োরমযোে ও সকল সদনসযর আসে 

শূেয েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব এবং উক্ত আসে শূেয েইবোর অেূযে ১৮০ (একশত আনশ) নদনের মনধ্য 

পুেঃনেব তোচে অেুষ্ঠোনের মোধ্যনম পনরষদ পুেে তটঠত েইনব। 

 

(৪) পুেে তটঠত পনরষনদর সদসযেণ পনরষনদর অবনশষ্ট যময়োনদর জেয নেব তোনচত েইনবে এবং দোনয়ত্ব পোলে 

কনরনবে।  

 

(৫) পনরষদ বোনতল েইবোর এবং পুেে তটঠত েইবোর অন্তব ততীকোলীে সমনয় সরকোর কতৃকত নেেুক্ত একটি 

প্রশোসনেক কনমটি পনরষনদর েোবতীয় কোে তক্রম পনরচোলেো কনরনব।  

 

(৬) পনরষনদর সকল সম্পদ ও দোয় উপ-ধ্োরো (৪) অেুেোয়ী পুেে তটঠত পনরষনদর উপর দোনয়ত্ব গ্রেনণর পর 

েইনত পনরষনদর অবনশষ্ট যময়োদকোল পে তন্ত এবং উপ-ধ্োরো (৫) অেুেোয়ী েটঠত প্রশোসনেক কনমটির উপর 

দোনয়ত্ব গ্রেনণর তোনরখ্ েইনত পনরষদ পুেে তঠে েওয়ো পে তন্ত বততোইনব।  

     

     

  চতুদতশ অধ্যায় 

তথয প্রানপ্তর অনধ্কার 
 

    

তথয প্রানপ্তর অনধ্কার  

  

৭৮। (১) প্রচনলত আইনের নবধ্োে সোনপনক্ষ, বোংলোনদনশর যে যকোে েোেনরনকর পনরষদ সংক্রোন্ত যে যকোে 

তথয, নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত, প্রোনপ্তর অনধ্কোর থোনকনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এ েোেো নকছুই থোকুক েো যকে, সরকোর জেস্বোথ ত এবং স্থোেীয় প্রশোসনেক নেরোপত্তোর স্বোনথ ত 

যেনজি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, যে যকোে যরকডত বো েনথপে ক্লোনসেোইড যরকডত নেসোনব নবনশষ যশ্রণীিুক্ত কনরনত 

পোনরনব।  

 

(৩) যকোে বযক্তক্তর উক্তরূপ নবনশষ যশ্রণীিুক্ত যরকডত ও েনথপনের তথয জোনেবোর অনধ্কোর থোনকনব েো এবং 

পনরষদ এই সংক্রোন্ত যে যকোে আনবদে অগ্রোেয কনরনত পোনরনব।  

 

 



(৪) সরকোর, সোধ্োরণ বো নবনশষ আনদশ দ্বোরো, এলোকোর জেসোধ্োরনণর নেকি সরবরোেনেোেয তনথযর একটি 

তোনলকো প্রকোনশর জেয পনরষদনক আনদশ নদনত পোনরনব।  

     

     

    

তথয সরিরাদির 

পদ্ধনত 

  

৭৯। (১) যকোে বযক্তক্তর যকোে তনথযর প্রনয়োজে েইনল তোেোনক নেধ্ তোনরত েরনম এবং নেধ্ তোনরত নে নদয়ো 

পনরষনদর যচয়োরমযোনের বরোবনর নলনখ্ত আনবদে কনরনত েইনব; উক্ত দরখ্োস্ত েোমঞ জরু বো অেযরূপ 

নেষ্পনত্ত েো েইনল সনচব নেনদতষ্ট সমনয়র মনধ্য েোনচত তথয সরবরোে কনরনবে।  

 

(২) যকোে বযক্তক্তর আনবদে েোমঞ জরু েইনল উক্ত েোমঞ জনুরর কোরণ তোেোনক নলনখ্তিোনব জোেোইনত 

েইনব।  

 

     

     

    

তথয প্রদাদনর 

িাধ্যিাধ্কতা  

  

৮০। (১) পনরষনদর সনচব বো দোনয়ত্বপ্রোপ্ত অেয যকোে কম তকততো বো কম তচোরী এই অধ্যোনয় বনণ তত যেোটিেোইড 

যরকডতপে বযতীত অেযোেয তথয নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত নেনদতষ্ট যময়োনদর মনধ্য সরবরোে কনরনত বোধ্য থোনকনব।  

 

(২) েনদ সনচব বো দোনয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো বো কম তচোরী নেনদতষ্ট যময়োনদর মনধ্য উক্তরূপ তথয সরবরোে েো কনরে, 

তোেো েইনল প্রনতনদনের নবলনের জেয ৫০/- (পঞ্চোশ) িোকো েোনর জনরমোেো নদনত েইনব এবং উক্ত 

জনরমোেোর অথ ত পনরষনদর তেনবনল জমো েইনব।  

 

(৩) পনরষনদর সনচব বো দোনয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো বো কম তচোরী েনদ তথয সরবরোে েো কনরে, অথবো েনদ তোেোর 

জোেো সনেও অসতয বো িুল তথয সরবরোে কনরে, তোেো েইনল নতনে অেূযে ১,০০০/- (এক েোজোর) িোকো 

অথ ত দনণ্ড দক্তণ্ডত েইনবে।  

 

     

     

    

সরল নিশ্বাদস কৃত 

কার্ ত রিণ 
  

৮১। এই আইে, নবনধ্ বো প্রনবধ্োে বো আনদনশর অধ্ীে সরল নবশ্বোনস কৃত যকোে কোনে তর েনল যকোে বযক্তক্ত 

ক্ষনতগ্রস্ত েইনল বো ক্ষনতগ্রস্ত েইবোর সম্ভোবেো থোনকনল তজ্জেয সরকোর, পনরষদ বো উেোনদর নেকি েইনত 

ক্ষমতোপ্রোপ্ত যকোে বযক্তক্তর নবরুনদ্ধ যকোে যদওয়োেী বো যেৌজদোরী মোমলো বো অেয যকোে আইেেত কোে তক্রম 

গ্রেণ করো েোইনব েো।  

 

     

     

  পঞ্চদশ অধ্যায় 

টিউদিানরয়াল সু্কল, ঘকানচং ঘসন্টার, প্রাইদভি িাসপাতাল, ইতযানদ ননিনিকরণ 
 



    

টিউদিানরয়াল সু্কল, 

ঘকানচং ঘসন্টার 

ইতযানদ ননিনিকরণ 

  

৮২। (১) এই আইে কোেকতর েওয়োর তোনরনখ্ বো তৎপরবতীনত পনরষদ এলোকোয় পনরষনদর নেবন্ধে বযতীত 

যবসরকোনরিোনব বো বযক্তক্তেতিোনব পনরচোনলত টিউনিোনরয়োল সু্কল বো যকোনচং যসন্টোর চোল ুকরো েোইনব েো; 

উক্তরূপ নেবন্ধনের জেয নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত পনরষনদর যচয়োরমযোে বরোবনর আনবদে কনরনত েইনব এবং 

উক্তরূপ আনবদে প্রোনপ্তর পর পনরষদ প্রনয়োজেীয় তদন্ত কনরয়ো সনন্তোষজেক নবনবনচত েইনল পনরষদ 

সিোর অেুনমোদক্রনম নেবন্ধনের অেুমনত প্রদোে কনরনব ।  

 

(২) এই আইে জোনর েওয়োর সময় যে সকল টিউনিোনরয়োল সু্কল বো যকোনচং যসন্টোর চোল ুথোনকনব যস সকল 

প্রনতষ্ঠোে সরকোর কতৃতক নেনদতষ্ট সমনয়র মনধ্য নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত নেবন্ধনের জেয আনবদে কনরনল পনরষদ 

সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠোেনক নেবন্ধে কনরনবঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, যকোে সরকোনর সম্পনত্তনত সরকোনরর পূব তোেুনমোদে বযতীত এই ধ্রনের টিউনিোনরয়োল 

সু্কল বো যকোনচং যসন্টোর চোলু কনরবোর আনবদে কনরনল উেো নেবন্ধে করো েোইনব েোঃ 

 

আরও শতত থোনক যে, সরকোনর সম্পনত্তনত পূব ত েইনত চোলুকৃত প্রনতষ্ঠোে নেনদতষ্ট সমনয়র মনধ্য সরকোনর 

সম্পনত্ত বযবেোর সংক্রোন্ত অেুমনত েো পোইনল উক্তরূপ প্রনতষ্ঠোনের নেবন্ধে নেনদতষ্ট সমনয়র পর বোনতল 

বনলয়ো েণয েইনব।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) ও (২) এর অধ্ীে নেবনন্ধত প্রনতটি প্রনতষ্ঠোনের নেবন্ধে পোুঁচ বৎসর অন্তর অন্তর সরকোর 

কতৃতক নেধ্ তোনরত নে নদয়ো েবোয়ে কনরনত েইনব।  

 

     

     

    

প্রাইদভি িাসপাতাল, 

ইতযানদ ননিনিকরণ 

  

৮৩। (১) এই আইে কোেকতর েওয়োর তোনরনখ্ বো তৎপরবতীনত পনরষনদর এখ্নতয়োরোধ্ীে এলোকোয় পনরষনদ 

েথোনেয়নম নেবন্ধে বযতীত যকোে প্রোইনিি েোসপোতোল, পযোরোনমনডকযোল ইেনস্টটিউি ইতযোনদ প্রনতষ্ঠো করো 

েোইনব েো।  

 

(২) এই আইে জোনর েওয়োর সময় যে সকল প্রোইনিি েোসপোতোল, পযোরোনমনডকযোল ইেনস্টটিউি চোল ু

থোনকনব যস সকল প্রনতষ্ঠোে সরকোর কতৃতক নেনদষ্ট সমনয়র মনধ্য নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত নেবন্ধনের জেয 

আনবদে কনরনল পনরষদ সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠোেনক নেবন্ধে কনরনবঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, যকোে সরকোনর সম্পনত্তনত সরকোনরর পূব তোেুনমোদে বযতীত এই ধ্রনের প্রোইনিি 

েোসপোতোল, পযোরোনমনডকযোল ইেনস্টটিউি চোলু কনরবোর আনবদে কনরনল উেো নেবন্ধে করো েোইনব েোঃ  

 

আরও শতত থোনক যে, সরকোনর সম্পনত্তনত পূব ত েইনত চোলুকৃত প্রনতষ্ঠোে নেনদতষ্ট সমনয়র মনধ্য সরকোনর 

 



সম্পনত্ত বযবেোর সংক্রোন্ত অেুমনত েো পোইনল উক্ত প্রনতষ্ঠোনের নেবন্ধে নেনদতষ্ট সমনয়র পর বোনতল বনলয়ো 

েণয েইনব।  

 

(৩) উপ-ধ্োরো (১) ও (২) এর অধ্ীে নেবনন্ধত প্রনতটি প্রনতষ্ঠোনের নেবন্ধে ৫ (পোুঁচ) বৎসর অন্তর অন্তর 

সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত নে নদয়ো েবোয়ে কনরনত েইনব।  

     

     

    

ননিনিকরদণ িযথ ততার 

দণ্ড 

  

৮৪। যকোে বযক্তক্ত পনরষনদর নেবন্ধে বযতীত যকোে টিউনিোনরয়োল সু্কল, যকোনচং যসন্টোর, প্রোইনিি েোসপোতোল 

বো পযোরোনমনডকযোল ইেনস্টটিউি স্থোপে বো পনরচোলেো কনরনল অথবো উক্তরূপ প্রনতষ্ঠোে বো েোসপোতোনলর 

নেবন্ধে বোনতল কনরবোর পরও উেো পনরচোলেো অবযোেত রোনখ্নল অেনধ্ক ৫,০০০/- (পোুঁচ েোজোর) িোকো 

অথ তদনণ্ড দক্তণ্ডত েইনব এবং উক্তরূপ অথ তদণ্ড আনরোনপর তোনরনখ্র পনরও সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠোে বো েোসপোতোল 

পনরচোলেো বন্ধ েো কনরনল প্রনতনদনের জেয পোুঁচশত িোকো েোনর অনতনরক্ত জনরমোেো নদনত েইনব।  

 

     

     

    

পনরষদ কতৃতক নফ 

আদায়   

৮৫। পনরষদ উেোর এখ্নতয়োরোধ্ীে এলোকোয় নেবনন্ধত টিউনিোনরয়োল সু্কল, যকোনচং যসন্টোর, প্রোইনিি 

েোসপোতোল, পযোরোনমনডকযোল ইেনস্টটিউি ইতযোনদর নেকি েইনত সরকোর কতৃতক নেধ্ তোনরত েোনর বোৎসনরক 

নে আদোয় কনরনত পোনরনব।  

 

     

     

    

পুনঃননিনিকরণ 

  

৮৬। (১) যকোে টিউনিোনরয়োল সু্কল, যকোনচং যসন্টোর, প্রোইনিি েোসপোতোল, পযোরোনমনডকযোল ইেনস্টটিউি 

ইতযোনদর নেবন্ধে ধ্োরো ৮২ এবং ৮৩ এর শততোংনশ বনণ তত অনেয়ম বযতীত, নেজস্ব বযতযনয়র কোরনণ বোনতল 

েইয়ো ধ্োরো ৮৪ অেুেোয়ী দণ্ড প্রোপ্ত েইনল জনরমোেো প্রদোনের ছয় মোনসর মনধ্য নদ্বগুণ পনরমোণ জনরমোেোসে 

পুেঃনেবনন্ধকরনণর জেয নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত কোরণ উনল্লখ্ পূব তক আনবদে কনরনত পোনরনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে দোনখ্লকৃত আনবদে তদন্তপূব তক সনন্তোষজেক নবনবনচত েইনল পনরষদ সংনিষ্ট 

প্রনতষ্ঠোেনক পুেঃনেবন্ধে কনরনত পোনরনবঃ  

 

তনব শতত থোনক যে, যকোে প্রনতষ্ঠোে এই ধ্োরোর অধ্ীনে পুেঃনেবন্ধনের সুনেোে একবোনরর যবনশ গ্রেণ কনরনত 

পোনরনব েো।  

 

     

     

  ঘষাড়শ অধ্যায়  



অনযানয স্থানীয় কতৃতপি, অপরাধ্, দণ্ড ইতযানদ 

    

ঘর্ৌথ কনমটি 

  

৮৭। যকোে অনিন্ন উনেশয সোধ্নের জেয যকোে ইউনেয়ে পনরষদ অেয যে যকোে ইউনেয়ে পনরষদ অথবো 

পনরষদসমূনের সোনথ বো যকোে যপৌরসিো অথবো যপৌরসিোসমূনের সোনথ অথবো যকোে স্থোেীয় কতৃতপক্ষ 

অথবো কতৃতপক্ষসমূনের সোনথ যেৌথ স্বোথ ত সংনিষ্ট নবষনয় যেৌথ কনমটি েঠে কনরনত পোনরনব এবং কনমটির 

কোে ত পনরচোলেোর জেয প্রনবধ্োে প্রণয়নের ক্ষমতোসে যে যকোে ক্ষমতো প্রনয়োনের ক্ষমতো অপ তণ কনরনত 

পোনরনব।  

 

     

     

    

পনরষদ ও ঘপৌরসভার 

মদধ্য নিদরাধ্ 

  

৮৮। েনদ দুই বো তনতোনধ্ক পনরষদ অথবো যকোে পনরষদ এবং যপৌরসিোর মনধ্য অথবো যকোে পনরষদ এবং 

স্থোেীয় কতৃতপনক্ষর মনধ্য নবনরোধ্ যদখ্ো যদয়, তোেো েইনল নবষয়টি মীমোংসোর জেয-  

 

(ক) সংনিষ্ট পক্ষসমূে একই যজলোর েইনল, যডপুটি কনমশেোনরর নেকি পোঠোইনত েইনব;  

 

(খ্) সংনিষ্ট পক্ষসমূে একই নবিোনে েইনল, নবিোেীয় কনমশেোনরর নেকি পোঠোইনত েইনব; এবং  

 

(ে) সংনিষ্ট পক্ষসমূে নিন্ন নিন্ন নবিোনের েইনল অথবো একটি পক্ষ কযোন্টেনমন্ট যবোডত েইনল সরকোনরর 

নেকি পোঠোইনত েইনব; এবং যক্ষেমত, নবিোেীয় কনমশেোর অথবো সরকোনরর নসদ্ধোন্তই চূিোন্ত েইনব।  

 

     

     

    

অপরাধ্ ও দণ্ড 

  

৮৯। (১) পঞ্চম তেনসনল বনণ তত অপরোধ্সমূে এই আইনের অধ্ীনে দণ্ডেীয় অপরোধ্ নেসোনব েণয েইনব।  

 

(২) এই আইনের অধ্ীনে যকোে অপরোনধ্র জেয সনব তোচ্চ ১৫,০০০ (পনের েোজোর) িোকো পে তন্ত অথ তদণ্ড 

প্রদোে করো েোইনব এবং উক্ত অপরোনধ্র পুেরোবনৃত্ত ঘটিনল প্রথমবোর অপরোধ্ সংঘিনের পর উক্ত 

অপরোনধ্র সোনথ পুেরোয় জনিত থোনকবোর সময়কোনল প্রনতনদনের জেয সনব তোচ্চ ২০০ (দুইশত) িোকো পে তন্ত 

অথ তদণ্ড প্রদোে করো েোইনব।  

 

     

     

    

অপরাদধ্র আদপাষ 

রফা 
  

৯০। যচয়োরমযোে অথবো নেধ্ তোনরত কতৃপ তক্ষ কতৃকত সোধ্োরণিোনব অথবো নবনশষিোনব ক্ষমতোপ্রোপ্ত যকোে বযক্তক্ত 

বো কম তকততো এই আইনের অধ্ীনে যকোে অপরোনধ্র আনপোষ মীমোংসো কনরনত পোনরনবে।  
 

     

     

    



অপরাধ্ নিচারাদথ ত 

গ্রিণ 
  

৯১। পনরষদ কতৃতক ক্ষমতোপ্রোপ্ত যকোে বযক্তক্তর নেকি েইনত নলনখ্ত যকোে অনিনেোে বযতীত যকোে 

আদোলত, এই আইনের অধ্ীে যকোে অপরোধ্ নবচোরোনথ ত গ্রেণ কনরনত পোনরনব েো।  
 

     

     

    

পুনলশ কম তকততার 

দানয়ত্ব ও কততিয  

  

৯২। প্রনতযক পুনলশ কম তকততোর দোনয়ত্ব ও কততবয েইনব -  

 

(ক) এই আইনে বনণ তত যকোে অপরোধ্ সংঘিনের যচষ্টো বো অপরোধ্ সংঘিনের খ্বর সম্পনকত অেনতনবলনে 

পনরষনদর যচয়োরমযোে বো সনচব বো অেয যকোে কম তকততোনক অবনেত করো;  

 

(খ্) পনরষনদর যচয়োরমযোে, সনচব বো অেয যকোে কম তকততোর নলনখ্ত অেুনরোনধ্র নিনত্তনত আইেসঙ্গত দোনয়ত্ব 

পোলনে সেোয়তো করো।  

 

     

     

  সপ্তদশ অধ্যায় 

নিনিধ্ 
 

    

অবিধ্ দখল  

  

৯৩। (১) যকোে বযক্তক্ত যকোে পনরষনদর জোয়েো, সিক অথবো েদতমোর বো তোর অংশ নবনশষ স্থোয়ী বো 

অস্থোয়ীিোনব অনবধ্ দখ্ল কনরনত পোনরনব েো।  

 

(২) পনরষদ যেোটিশ প্রদোনের মোধ্যনম, অনবধ্ দখ্লকোরী বযক্তক্তনক নেনদতষ্ট সমনয়র মনধ্য অনবধ্িোনব 

দখ্লকৃত স্থোেসমূে েইনত তোেোর সম্পদ বো সম্পনত্ত অপসোরণ কনরবোর নেনদতশ নদনত পোনরনব এবং নেনদতষ্ট 

সমনয়র মনধ্য তোেো অপসোরণ করো েো েইনল পনরষদ স্বীয় উনদযোনে তোেো অপসোরনণর বযবস্থো কনরনব এবং 

এই বোবদ খ্রনচর অথ ত এই আইে যমোতোনবক অনবধ্ দখ্নলর জেয দোয়ী বযক্তক্তর উপর পনরষনদর পোওেো 

নেসোনব ধ্োে ত েইনব।  

 

(৩) অেয যকোে আইনে েোেোই থোকুক েো যকে, এই ধ্োরো অেুসোনর অপসোনরত অথবো অপসোরণনেোেয 

মোলোমোনলর জেয অনবধ্ দখ্লদোরনক যকোে প্রকোর ক্ষনতপূরণ যদওয়ো েইনব েো।  

 

     

     

    

আপীল আদদশ  

  

৯৪। এই আইে, নবনধ্ বো প্রনবধ্োে অেুসোনর পনরষদ কতৃতক প্রদত্ত যকোে আনদনশর েনল যকোে বযক্তক্ত সংকু্ষব্ধ 

েইনল নতনে নবনধ্ দ্বোরো নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত, নেধ্ তোনরত কতৃতপনক্ষর নেকি আনপল কনরনত পোনরনবে; এবং এই 

আনপনলর উপর নেধ্ তোনরত কতৃতপনক্ষর নসদ্ধোন্ত চূিোন্ত েইনব এবং ইেোর নবরুনদ্ধ যকোে আদোলনত যকোে প্রশ্ন 

উত্থোপে করো েোইনব েো।  

 



     

     

    

স্থায়ী আদদশ  

  

৯৫। সরকোর, সমনয় সমনয়, স্থোয়ী আনদশ দ্বোরো-  

 

(ক) স্থোেীয় পনরষদ ও স্থোেীয় কতৃতপনক্ষর মনধ্য সম্পকত নেধ্ তোরণ ও নেয়ন্ত্রণ কনরনত পোনরনব; 

 

(খ্) স্থোেীয় পনরষদ ও সরকোনর দপ্তরসমূনের কোে তোবলীর সমন্বয় সোধ্ে কনরনত পোনরনব; 

 

(ে) স্থোেীয় পনরষদনক আনথ তক সেোয়তো প্রদোেসে নবনশষ শনতত নবনশষ নবনশষ যক্ষনে মঞ জরুী প্রদোে 

কনরনত পোনরনব;  

 

(ঘ) যকোে স্থোেীয় পনরষদ কতৃতক অেয স্থোেীয় পনরষদনক চো ুঁদো প্রদোনের বযবস্থো কনরনত পোনরনব; এবং  

 

(ঙ) এই আইনের উনেশয পূরণকনে স্থোেীয় পনরষদনক সোধ্োরণ নেনদতশেো প্রদোে কনরনত পোনরনব।  

 

     

     

    

নিনধ্ প্রণয়দনর িমতা 

  

৯৬। এই আইনের উনেশয পূরণকনে সরকোর নেম্নবনণ তত সকল অথবো যে যকোে নবষনয় নবনধ্ প্রণয়ে কনরনত 

পোনরনব, েথোঃ-  

 

(ক) যচয়োরমযোে ও সদসযেনণর ক্ষমতো ও কোে তোবলী; 

 

(খ্) সংরনক্ষত আসনের মনেলো সদসযনদর ক্ষমতো ও নবনশষ কোে তোবলী;  

 

(ে) পনরষনদর পনক্ষ চুক্তক্ত সম্পোদে; 

 

(ঘ) পনরষদ কতৃতক যে সকল যরকডত, নরনপোিত রক্ষণোনবক্ষণ, প্রস্তুত বো প্রকোশ করো েইনব তোেো নেধ্ তোরণ;  

 

(ঙ) পনরষনদর কম তকততো ও কমচতোরীেনণর নেনয়োে ও চোকুনরর শততোবলী;  

 

(চ) তেনবল ও নবনশষ তেনবলসমূনের বযবস্থোপেো, পনরচোলেো, নেয়ন্ত্রণ, তেোবধ্োে ও নবনেনয়োে; 

 

(ছ) বোনজি প্রণয়ে ও অেুনমোদে এবং এতদ ্সংক্রোন্ত অেযোেয নবষয়; 

 

(জ) নেসোব রক্ষণ এবং নেরীক্ষণ; 

 



 

(ে) পনরষনদর সম্পনত্তর বযবস্থোপেো, সংরক্ষণ ও েস্তোন্তর; 

 

(ঞ) উন্নয়ে পনরকেেো প্রণয়ে, নেয়ন্ত্রণ, সমনন্বতকরণ, অেুনমোদে ও বোস্তবোয়ে; 

 

(ি) পনরষনদর অনথ তর বো সম্পনত্তর ক্ষনতসোধ্ে বো নবেটষ্টকরণ বো ক্ষমতোর অপপ্রনয়োনের জেয পনরষনদর 

কম তকততো ও কম তচোরী এবং অেয যকোে বযক্তক্তর দোয়-দোনয়ত্ব নেধ্ তোরণ কনরবোর পদ্ধনত; 

 

(ঠ) কর, যরইি, যিোল এবং নেস ধ্োে ত, আদোয় ও নেয়ন্ত্রণ সম্পনকতত েোবতীয় নবষয়; 

 

(ড) পনরষনদর আনদনশর নবরুনদ্ধ আনপনলর কতৃপ তক্ষ নেধ্ তোরণ পদ্ধনত;  

 

(ঢ) পনরষদ পনরদশ তনের পদ্ধনত এবং পনরদশ তনকর ক্ষমতো।  

     

     

    

প্রনিধ্ান প্রণয়দনর 

িমতা 

  

৯৭। এই আইনের উনেশয পূরণকনে পনরষদ, সরকোনরর পূবোেু তনমোদেক্রনম, এই আইে বো যকোে নবনধ্র 

সনেত অসোমঞ্জসযপূণ ত েয় এইরূপ প্রনবধ্োে প্রণয়ে কনরনত পোনরনব এবং উক্ত ক্ষমতোর সোমনগ্রকতোনক 

কু্ষণ ে েো কনরয়ো অেুরূপ প্রনবধ্োনে নেম্নরূপ নবষনয় নবধ্োে করো েোইনব, েথোঃ-  

 

(ক) পনরষনদর কোে তোবলী পনরচোলেো; 

 

(খ্) সিো আেবোে; 

 

(ে) সিোর যকোরোম নেধ্ তোরণ; 

 

(ঘ) সিোর কোে তনববরণী নলখ্ে; 

 

(ঙ) সিোয় েেৃীত প্রস্তোব বোস্তবোয়ে; 

 

(চ) স্থোয়ী কনমটির নবষয়োনদ ও কোে তোবলী পনরচোলেো; 

 

(ছ) সোধ্োরণ সীলনমোের যেেোজত ও বযবেোর; 

 

(জ) যকোে সদসয, কম তকততো বো কম তচোরীনক পনরষনদর যচয়োরমযোনের ক্ষমতো অপ তণ; 

 

 



(ে) পনরষনদর অনেনসর নবিোে ও শোখ্ো েঠে এবং সব কোনজর পনরনধ্ নেধ্ তোরণ; 

 

(ঞ) েবোনদ পশু ও অেযোেয প্রোণীর নবক্রয় যরক্তজনিকরণ; 

 

(ি) সোধ্োরনণর বযবেোে ত সম্পনত্তর বযবস্থোপেো ও নেয়ন্ত্রণ; 

 

(ঠ) শ্মশোে ও কবরস্থোে নেয়ন্ত্রণ; 

 

(ড) সংক্রোমক যরোে প্রনতনরোধ্ ও নেয়ন্ত্রণ; 

 

(ঢ) অনবধ্ দখ্ল যরোধ্করণ; 

 

(ণ) েবোনদ পশুর যখ্োয়োি বযবস্থোপেো ও নেয়ন্ত্রণ; 

 

(ত) নশক্ষো সের, পে তনবক্ষণ ইতযোনদ উপলনক্ষ সরকোনর বো যবসরকোনরিোনব নবনদশ ভ্রমণ; 

 

(থ) এই আইনের অধ্ীে প্রনবধ্োে দ্বোরো নেয়ন্ত্রণনেোেয অেয যে যকোে নবষয়।  

     

     

    

নিনধ্ ও প্রনিধ্ান 

সংক্রান্ত সাধ্ারণ 

নিধ্ান, ইতযানদ   

৯৮। (১) পনরষদ সম্পনকতত নবনধ্ ও প্রনবধ্োনের কনপ পনরষদ অনেনস পনরদশ তে ও নবক্রনয়র জেয রোনখ্নত 

েইনব।  

 

(২) সরকোর েমুেো প্রনবধ্োে প্রণয়ে কনরনত পোনরনব এবং এইরূপ যকোে েমুেো প্রনবধ্োে প্রণীত েইনল পনরষদ 

প্রনবধ্োে প্রণয়নের যক্ষনে উক্ত েমুেো অেুসরণ কনরনব।  

 

     

     

    

ননধ্ তানরত কনতপয় 

নিষয়   

৯৯। এই আইনের অধ্ীে যকোে কোজ কনরবোর জেয নেধ্ তোনরত থোকো সনেও েনদ যকোে কতৃতপক্ষ কতৃতক বো 

যকোে  পদ্ধনতনত তোেো করো েইনব তৎসম্পনকত যকোে নবধ্োে েো থোনক তোেো েইনল উক্ত কোজ সরকোর কতৃতক 

নেনদতনশত কতৃতপক্ষ নেধ্ তোনরত পদ্ধনতনত সম্পন্ন কনরনব।  

 

     

     

    

প্রথম ননিাচতদনর র্নয 

পনরষদ এিং ওয়ার্ত 
  

১০০। এই আইনের অধ্ীে পনরষনদর প্রথম নেব তোচনের উনেনশয এই আইে জোনর েইবোর পূব ত পে তন্ত যে 

সকল পনরষনদর অক্তস্তত্ব নছল, সরকোর নিন্নরূপ যকোে আনদশ েো নদনল, এই আইনের অধ্ীে যঘোনষত 
 



ইউনেয়ে বনলয়ো েণয েইনব এবং উক্ত স্থোেীয় সরকোর প্রনতষ্ঠোনের সকল ওয়োনডত ধ্োরো ১৩ অেুেোয়ী সীমোেো 

নেধ্ তোনরত েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব।  

     

     

    

অসুনিধ্া দরূীকরণ 
  

১০১। এই আইনের নবধ্োেোবলী কোে তকর কনরবোর যক্ষনে যকোে অসুনবধ্ো যদখ্ো নদনল সরকোর, উক্ত অসুনবধ্ো 

দরূীকরণোথ ত, আনদশ দ্বোরো, প্রনয়োজেীয় যে যকোে বযবস্থো গ্রেণ কনরনত পোনরনব।  
 

     

     

    

িমতা অপ তণ 

  

১০২। (১) সরকোর, সরকোনর যেনজনি প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, এই আইে বো নবনধ্সমনূে বনণ তত, যেনকোে ক্ষমতো 

নবিোেীয় কনমশেোর বো তোেোর অধ্ীেস্থ যকোে কম তকততোনক অপ তণ কনরনত পোনরনব। 

 

(২) নবিোেীয় কনমশেোর, সরকোনরর পূব তোেুনমোদেক্রনম, তোেোর উপর অনপ তত যেনকোে ক্ষমতো তোেোর 

অধ্ীেস্থ অেয যকোে কম তকততোনক অপ তণ কনরনত পোনরনব।  

 

     

     

    

লাইদসন্স ও 

অনুদমাদন 

  

১০৩। (১) এই আইে অথবো নবনধ্ অথবো প্রনবধ্োনে েোেো নকছুই থোকুক েো যকে, যকোে কোজ সম্পোদে 

কনরবোর জেয পনরষনদর অেুমনত বো অেুনমোদনের প্রনয়োজে েইনল, উক্ত অেুমনত বো অেুনমোদে নলনখ্ত 

আকোনর প্রদোে কনরনত েইনব।  

 

(২) পনরষদ কতৃতক অথবো পনরষনদর কতৃতনত্বর অধ্ীে প্রদত্ত সকল লোইনসন্স অেুনমোদে বো অেুমনত 

যচয়োরমযোে কতৃতক অথবো যচয়োরমযোনের অেুনমোদেক্রনম নবনধ্ ও প্রনবধ্োে দ্বোরো পনরষনদর ক্ষমতোপ্রোপ্ত 

যকোে কম তকততো কতৃতক স্বোক্ষনরত েইনত েইনব।  

 

     

     

    

পনরষদদর নিরুদদ্ধ 

ঘমাকদ্দমা দাদয়র 

  

১০৪। সরকোনরিোনব দোনয়ত্ব পোলেকোনল যকোে পনরষদ নকংবো যকোে সদসয, কম তকততো বো কম তচোরী দ্বোরো কৃত 

যকোে কোজ, বো কোজ করো েইয়োনছ বনলয়ো মনে েইনল, যস সম্পনকত নলনখ্তিোনব যেোটিশ প্রদোনের পর 

একমোস অনতবোনেত েো েইনল তোেোর নবরুনদ্ধ যকোে যমোকেমো দোনয়র করো েোইনব েো এবং এই যক্ষনে 

পনরষনদর নেকি নলনখ্ত যেোটিশ অনেনস নবনল কনরনত বো যপৌছোইনত েইনব এবং যকোে সদসয, কম তকততো বো 

কম তচোরীর যক্ষনে নলনখ্ত যেোটিশ তোেোর নেকি যপৌছোইনত েইনব নকংবো তোেোর অনেনস বো আবোনসক 

টঠকোেোয় যপৌছোইনত েইনব এবং যেোটিনশ েনরয়োদী েইনত ইেুক বযক্তক্ত তোেোর এইরূপ পদনক্ষনপর কোরণ, 

নেজ েোম ও আবোনসক টঠকোেো উনল্লখ্ কনরনবে; এবং যমোকেমো আক্তজতনত এই মনম ত একটি নববনৃত অন্ততিুক্ত 

 



থোনকনত েইনব যে, উপনরোক্ত বযবস্থো অেুেোয়ী যেোটিশ পোঠোনেো েইয়োনছ।  

     

     

    

ঘনাটিশ ও উিা 

র্ানরকরণ 
  

১০৫। এই আইে বো নবনধ্ বো প্রনবধ্োনের অধ্ীে যকোে বযক্তক্ত কতৃতক যকোে নকছু কনরবোর অথবো েো কনরবোর 

প্রনয়োজে েইনল সংনিষ্ট বযক্তক্তনক তোেো প্রনতপোলনের সময় নেনদতশপূব তক যেোটিশ জোনর কনরনত েইনব।  
 

     

     

    

প্রকাশয ঘরকর্ত 

  

১০৬। এই আইনের অধ্ীে প্রস্তুতকৃত এবং সংরনক্ষত েোবতীয় যরকডত এবং যরক্তজিোর, সোক্ষয আইে, ১৮৭২ 

(Evidence Act, 1872) এ যে অনথ ত বযবেত েইয়োনছ, যসই অনথ ত প্রকোশয যরকডত (Public document) বনলয়ো 

েণয েইনব এবং নবপরীত প্রমোনণত েো েইনল তোেো নবশুদ্ধ বনলয়ো েণয েইনব।  

 

     

     

    

পনরষদদর 

ঘচয়ারমযান, সদসয, 

ইতযানদ র্নদসিক 

(Public Servant) 

িইদিন 

  

১০৭। পনরষনদর যচয়োরমযোে, সদসয, কম তকততো এবং কম তচোরী এবং পনরষনদর পনক্ষ কোজ কনরবোর জেয 

েথোেথ ক্ষমতোপ্রোপ্ত অেযোেয বযক্তক্ত দণ্ড নবনধ্, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এর ধ্োরো ২১ এ যে অনথ ত 

জেনসবক অনিবযক্তক্তটি বযবহৃত েইয়োনছ যসই অনথ ত জেনসবক (Public Servant) বনলয়ো েণয েইনব।  
 

     

     

    

রনিতকরণ এিং 

ঘিফার্ত 

  

১০৮। (১) এই আইে বলবৎ েইবোর সনঙ্গ সনঙ্গ Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 

(Ord. No. LI of 1983), অতঃপর নবলুপ্ত অধ্যোনদশ বনলয়ো উনল্লনখ্ত, রনেত েইনব।  

 

(২) উপ-ধ্োরো (১) এর অধ্ীে নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পর -  

 

(ক) এই আইনে েোেো নকছুই থোকুক েো যকে, এই আইনের অধ্ীনে পনরষদ েটঠত েো েওয়ো পে তন্ত নবলুপ্ত 

অধ্যোনদশ রনেত েইবোর অবযবনেত পূনব ত যে সকল পনরষদ নবদযমোে নছল তোেো এই আইনের অধ্ীে েটঠত 

পনরষদ বনলয়ো েণয েইনব এবং তদেুসোনর উেোর কোে তোবলী পনরচোলেো কনরনব;  

 

(খ্) নবলুপ্ত অধ্যোনদনশর অধ্ীে প্রণীত সকল নবনধ্, প্রনবধ্োে ও আনদশ, জোনরকৃত নবজ্ঞনপ্ত বো যেোটিশ বো 

মঞ জরুীকৃত সকল লোইনসন্স ও অেুমনত এই আইনের নবধ্োেোবলীর সনেত সোমঞ্জসযপূণ ত েওয়ো সোনপনক্ষ, 

রনেত ও সংনশোনধ্ত েো েওয়ো পেন্তত, বলবৎ থোনকনব এবং এই আইনের অধ্ীে প্রণীত, প্রদত্ত, জোনরকৃত বো 

মঞ জরুীকৃত েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব;  

 



 

(ে) পূবততে পনরষনদর সকল সম্পদ, অনধ্কোর, ক্ষমতো, কতৃতত্ব ও সুনবধ্ো, সকল স্থোবর ও অস্থোবর সম্পনত্ত, 

েেদ ও বযোংনক েক্তেত অথ ত, তেনবল, নবনেনয়োে এবং এইরূপ সম্পনত্তনত অথবো তোেো েইনত উদ িূত সকল 

অনধ্কোর এবং স্বোথ ত উত্তরোনধ্কোরী পনরষনদর নেকি েস্তোন্তনরত ও েযস্ত েইনব; 

 

(ঘ) নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পূনব ত পূব ততে পনরষনদর যে সকল ঋণ, দোয় ও দোনয়ত্ব নছল এবং উেোর 

দ্বোরো বো উেোর সনেত যে সকল চুক্তক্ত সম্পোনদত েইয়োনছল তোেো উেোর উত্তরোনধ্কোরী পনরষনদর ঋণ, দোয় ও 

দোনয়ত্ব এবং উেোর দ্বোরো বো উেোর সনেত সম্পোনদত চুক্তক্ত বনলয়ো েণয েইনব; 

 

(ঙ) নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পূনব ত পূব ততে পনরষদ কতৃতক প্রণীত সকল প্রোক্কনলত বোনজি, প্রকে 

অথবো পনরকেেো বো তৎকতৃ তক কৃত মূলযোয়ে ও নেধ্ তোনরত কর, এই অাোইনের নবধ্োেোবলীর সনেত 

সোমঞ্জসযপূণ ত েওয়ো সোনপনক্ষ, রনেত বো সংনশোনধ্ত েো েওয়ো পে তন্ত, এই অাোইনের অধ্ীে উত্তরোনধ্কোরী 

পনরষদ কতৃকত প্রণীত ও নেধ্ তোনরত েইয়োনছ েইয়োনছ বনলয়ো েণয েইনব;  

 

(চ) নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পূনব ত পনরষনদর প্রোপয সকল কর, যরইি, যিোল, নেস এবং অেযোেয অথ ত 

এই আইনের অধ্ীে উত্তরোনধ্কোরী পনরষনদর বনলয়ো েণয েইনব;  

 

(ছ) নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পূনব ত পূব ততে পনরষদ কতৃতক আনরোনপত সকল কর, যরইি, যিোল, নেস 

এবং অেযোেয দোনব, ইেোর উত্তরোনধ্কোরী পনরষদ কতৃতক পনরবনততত েো েওয়ো পে তন্ত, যেই েোনর পূনব ত আনরোপ 

করো েইয়োনছল যসই একই েোনর আনরোনপত েইনত থোনকনব; 

 

(জ) নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পূনব ত পূব ততে পনরষনদর সকল কম তকততো ও কম তচোরী উত্তরোনধ্কোরী 

পনরষনদর কম তকততো কম তচোরী নেসোনব বদলী েইনবে এবং রনেত েইবোর অবযবনেত পূনব ত যে সকল শনতত 

পনরষনদর যেই পনদ অথবো কনম ত নেনয়োক্তজত নছনলে পনরষদ কতৃতক যসই সকল শতত পনরবততে েো েওয়ো 

পে তন্ত একইিোনব বেোল থোনকনবে;  

 

(ে) নবলুপ্ত অধ্যোনদশ রনেত েইবোর পূনব ত পূব ততে পনরষদ কতৃকত বো ইেোর নবরুনদ্ধ দোনয়রকৃত সকল মোমলো, 

অনিনেোে এবং অেযোেয ববধ্ কোে তোবলী পনরষদ কতৃতক অথবো ইেোর নবরুনদ্ধ দোনয়রকৃত মোমলো, অনিনেোে 

এবং কোে তোবলী রনলয়ো েণয েইনব এবং তদেুসোনর চনলনত থোনকনব অথবো অেযনবধ্ বযবস্থো েেৃীত েইনব।  

     

     

     

 

 

   

১ দেো (৩৮ক) স্থোেীয় সরকোর (ইউনেয়ে পনরষদ) (সংনশোধ্ে) আইে, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৮ েং আইে) এর ২(ক) ধ্োরোবনল সনন্ননবনশত। 

 
 



২ দেো (৪৬ক) স্থোেীয় সরকোর (ইউনেয়ে পনরষদ) (সংনশোধ্ে) আইে, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৮ েং আইে) এর ২(খ্) ধ্োরোবনল সনন্ননবনশত। 

 

৩ “, েোেোনত একটি ওয়োনডতর যলোকসংখ্যো অেয একটি ওয়োডত েইনত ১০% এর কম বো যবশী েো েয়” কমো, শব্দসমূে, সংখ্যো ও নচি স্থোেীয় সরকোর (ইউনেয়ে 

পনরষদ) (সংনশোধ্ে) আইে, ২০১০ (২০১০ সনের ৬০ েং আইে) এর ২ ধ্োরোবনল নবলুপ্ত। 

 

৪ দেো ১৯ক স্থোেীয় সরকোর (ইউনেয়ে পনরষদ) (সংনশোধ্ে) আইে, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৮ েং আইে) এর ৩ ধ্োরোবনল সনন্ননবনশত। 

 

৫ দেো (খ্খ্) স্থোেীয় সরকোর (ইউনেয়ে পনরষদ) (সংনশোধ্ে) আইে, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৮ েং আইে) এর ৪ ধ্োরোবনল সনন্ননবনশত। 
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