
ইউপি আইন 

ইউনিয়ি পনিষদ সংক্রান্ত নিদযমাি অধ্যাদদশ িনিত কনিয়া একটি িূতি আইি প্রণয়িকদে প্রণীত আইি 

  

  

  

      যেহেতু, ইউপনয়ন িপিষদ সংক্রান্ত পিদযমান অধ্যাহদশ িপেত কপিয়া একটি নূতন আইন প্রণয়ন কিা সমীচীন ও প্রহয়াজনীয়; 

 

      যসহেতু, এতদ্দ্বািা পনম্নরূি আইন কিা েইলঃ- 
     
    প্রথম অধ্যায় 

প্রািনিক 
 

     

সংনিপ্ত নশদিািাম, প্রদয়াগ ও 

প্রিততি 

  ১। (১) এই আইন স্থানীয় সিকাি (ইউপনয়ন িপিষদ) আইন, ২০০৯ নাহম অপিপেত েইহি। 
 

(২) ইো সমগ্র িাংলাহদহশ প্রহোজয েইহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, সিকাি, সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞািন দ্বািা, যকান পনপদতষ্ট এলাকাহক এই আইন 

িা তদধ্ীন প্রণীত পিপধ্ িা প্রপিধ্াহনি সকল িা যকান পিধ্াহনি প্রহয়াে েইহত অিযােপত প্রদান 

কপিহত িাপিহি। 
 

(৩) ইো অপিলহে কােকতি েইহি। 

 

     
   
     
       
     

সংজ্ঞা   ২। পিষয় িা প্রসংহেি িপিিন্থী পকছু না থাপকহল, এই আইহন- 

 

(১) 'আইন প্রহয়ােকািী সংস্থা' অথ ত িুপলশ িাপেনী, আম তড িুপলশ িযািাপলয়ান, ি্্োপিড অযাকশন 

িযািাপলয়ান (ি্্োি), আনসাি িাপেনী, িযািাপলয়ান আনসাি, িাংলাহদশ িাইহেলস, যকাস্ট োডত 

িাপেনী এিং প্রপতিক্ষা কম তপিিােসমূে; 

 

(২) 'আচিণ পিপধ্মালা' অথ ত এই আইহনি অধ্ীন প্রণীত আচিণ পিপধ্মালা; 
 

(৩) 'আপথ তক প্রপতষ্ঠান' অথ ত আপথ তক প্রপতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সহনি ২৭ নং আইন) এি ধ্ািা 

২ এিং অথ ত ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সহনি ৮ নং আইন) এি ধ্ািা ২ এ সংজ্ঞাপয়ত 

আপথ তক প্রপতষ্ঠান; 

 

(৪) 'ইমািত' অহথ ত যকান যদাকান, িাপিঘি, কুুঁ হিঘি, বিঠকঘি, চালা, আস্তািল িা যে যকান 

প্রহয়াজহন যে যকান দ্রিযাপদ সেহোহে পনপম তত যকান যঘিা, যদয়াল, িাপন-সংিক্ষণাোি, িািান্দা, 

প্লািেিম, যমহে ও পসুঁপিও ইোি অন্তিুতক্ত েইহি; 

 

(৫) 'ইউপনয়ন' অথ ত এই আইহনি ধ্ািা ১১ এি অধ্ীন ইউপনয়ন পেসাহি যঘাপষত িল্লী এলাকা এিং 

পিদযমান ইউপনয়নসমূে; 

 

(৬) 'ইউপনয়ন িপিষদ' অথ ত এই আইহনি ধ্ািা ১০ এি অধ্ীন েটঠত একটি ইউপনয়ন িপিষদ; 

 

(৭) 'উিহজলা' অথ ত উিহজলা িপিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সহনি ২৪ নং আইন) এি অধ্ীহন 

উিহজলা পেসাহি যঘাপষত এলাকা এিং পিদযমান উিহজলাসমূে; 

 

(৮) 'উিহজলা িপিষদ' অথ ত উিহজলা িপিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সহনি ২৪ নং আইন) এি 

 



অধ্ীহন েটঠত উিহজলা িপিষদ; 

 

(৯) 'উিহজলা পনি তােী অপেসাি' অথ ত একটি উিহজলাি উিহজলা পনি তােী অপেসাি; 

 

(১০) 'ওয়াডত' অথ ত ইউপনয়ন িপিষহদি ওয়াডত; 
 

(১১) 'কি' অথ ত যকান কি, উি-কি, যিইি, যিাল, পে, শুল্ক অথিা এই আইহনি অধ্ীন 

আহিািহোেয যকান কিও ইোি অন্তিুতক্ত েইহি; 

 

(১২) 'গ্রাম এলাকা' অথ ত শেি পেসাহি যঘাপষত নয় এইরূি এলাকা; 
 

(১৩) 'যচয়ািমযান' অথ ত ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান; 

 

(১৪) 'জনিথ' অথ ত সি তসাধ্ািহনি িযিোে ত িথ, িাস্তা ও সিক; 

 

(১৫) 'জনসংখ্যা' অথ ত সি তহশষ আদমশুমাপিহত উপল্লপখ্ত জনসংখ্যা; 
 

(১৬) 'জপম' অথ ত পনম তাণাধ্ীন িা পনপম তত অথিা জলমগ্ন যে যকান জপম; 

 

(১৭) 'যজলা' অথ ত District Act, 1836 (Act No. 1 of 1836) এি অধ্ীন সষৃ্ট যজলা; 
 

(১৮) 'যডিুটি কপমশনাি' অহথ ত এই আইহনি অধ্ীন সিকাি কতৃতক পিহশষিাহি পনহয়ােকৃত যকান 

কম তকততাহক িুোইহি পেপন যডিুটি কপমশনাহিি সকল পকংিা যে যকান কাে ত িালন কপিহিন; 

 

(১৯) 'তেপসল' অথ ত এই আইহনি যকান তেপসল; 

 

(২০) 'তেপিল' অথ ত ধ্ািা ৫৩ এি অধ্ীন েটঠত ইউপনয়ন িপিষহদি তেপিল; 

 

(২১) 'থানা' অথ ত যেৌজদািী কাে তপিপধ্, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সহনি ৫নং আইন) এি পিধ্ান অনুোয়ী 

েটঠত িুপলশ যস্টশন; 

 

(২২) 'দাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা' অথ ত এই আইহনি উহেশয িূিণকহে সিকাি িা তৎকতৃতক ক্ষমতা 

প্রাপ্ত কম তকততা কতৃতক পনেুক্ত যকান কম তকততা; 
 

(২৩) 'নেি এলাকা' অথ ত নেি পেসাহি যঘাপষত এলাকা; 
 

(২৪) 'পনধ্ তাপিত কতৃতিক্ষ' অথ ত সিকাি িা এই আইহনি যকান সুপনপদতষ্ট উহেশয িূিণকহে সিকাি 

কতৃতক ক্ষমতা প্রদত্ত যে যকান সিকাপি কম তকততা; 
 

(২৫) "পনধ্ তাপিত িদ্ধপত' অথ ত পিপধ্ দ্বািা পনধ্ তাপিত িদ্ধপত। 
 

(২৬) 'পনি তাচন কপমশন' অথ ত েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাহদহশি সংপিধ্াহনি অনুহেদ ১১৮ এি অধ্ীন 

প্রপতটষ্ঠত পনি তাচন কপমশন; 

 

(২৭) 'পনি তাচন িে তহিক্ষক' অথ ত যকান িযক্তক্ত িা সংস্থা, োোহক পনি তাচন কপমশন িা এতদুহেহশয 

তদকতৃতক অনুহমাপদত যকান িযক্তক্ত কতৃতক এই আইহনি অধ্ীন যকান পনি তাচন িে তহিক্ষহণি জনয 

পলপখ্তিাহি অনুমপত যদওয়া েইয়াহছ; 

 

(২৮) 'পনিতিশীল' অথ ত প্রাথীি স্বামী িা স্ত্রী, যছহল-যমহয়, সৎ যছহল-যমহয়, পিতা, মাতা, িাই িা যিান 

পেপন প্রাথীি উিি সম্পূণ তিাহি পনিতিশীল; 

 



(২৯) 'বনপতক স্খলনজপনত অিিাধ্' অহথ ত দণ্ড পিপধ্, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এ সংজ্ঞাপয়ত 

চা ুঁদািাক্তজ, চুপি, সম্পপত্ত আত্নসাৎ, পিশ্বাস িংে, ধ্ষ তণ, েতযা, খু্ন এিং Prevention of Corruption 

Act, 1947 (Act.II of 1947) এ সংজ্ঞাপয়ত Criminal Misconduct ও ইোি অন্ততিুক্ত েইহি; 

 

(৩০) 'িথ' অহথ ত জনসাধ্ািহণি চলাচহলি জনয িযিহৃত যোক িা না যোক িাহয় চলাি এমন িথ, 

মাঠ, িপেিাঙ্গন িা চলাচহলি িাস্তা িা সিকও ইোি অন্তিুতক্ত েইহি; 

 

(৩১) 'িপিষদ' অথ ত এই আইহনি অধ্ীন েটঠত ইউপনয়ন িপিষদ; 

 

(৩২) 'প্রপিধ্ান' অথ ত এই আইহনি অধ্ীন প্রণীত প্রপিধ্ান; 

 

(৩৩) 'িাজাি' অথ ত এমন যকান স্থান যেখ্াহন জনেণ মাছ, মাংস, েল-মূল, শাক-সিব্জী িা অনয 

যে যকান খ্াদয দ্রিয পিক্রয় ও ক্রহয়ি জনয সমহিত েয় অথিা িশু িা েরু-ছােল ও িশু-িক্ষী 

ক্রয়-পিক্রয় েয় এিং এমন যকান স্থান োো পিপধ্ যমাতাহিক িাজাি পেসাহি যঘাষণা কিা েইয়াহছ; 

 

(৩৪) 'িাহজি' অথ ত ইউপনয়ন িপিষহদি একটি আপথ তক িৎসহিি আয় ও িযহয়ি পনধ্ তাপিত আপথ তক 

পিিিণ; 

 

(৩৫) 'িাপষ তক মূলয' অথ ত যকান েৃে িা জপম প্রপত িছি িািা পদয়া প্রাপ্ত অথিা প্রািয যমাি িাকা; 
 

(৩৬) 'পিপধ্' অথ ত এই আইহনি অধ্ীন প্রণীত পিপধ্; 

 

(৩৭) 'িযাংক' অথ ত- 
 

(ক) িযাংক যকাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সহনি ১৪ নং আইন) এি ধ্ািা ৫(ণ) এ সংজ্ঞাপয়ত 

িযাংক যকাম্পানী; 
 

 

(খ্) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O.No. 128 of 1972) এি অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত 

িাংলাহদশ পশে ঋণ সংস্থা; 
 

(ে) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972) এি অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত 

িাংলাহদশ পশে িযাংক; 

 

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

অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত িাংলাহদশ োউস পিক্তডং োইনান্স কহি তাহিশন; 

 

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এি অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত 

িাংলাহদশ কৃপষ িযাংক; 

 

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

এি অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত ইনহিষ্টহমন্ট কহি তাহিশন অি িাংলাহদশ; 

 

 

 

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

অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত িাজশােী কৃপষ উন্নয়ন িযাংক; িা 
 

(জ) যকাম্পানী আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সহনি ১৮ নং আইন) এি অধ্ীন প্রপতটষ্ঠত Basic Bank 

Limited (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited); 

 



(৩৮) 'যমৌজা' অথ ত যকান পনপদতষ্ট এলাকা োো িূপম জপিহিি মাধ্যহম যকান যজলাি িূপম সংক্রান্ত 

দপলহল যমৌজা পেসাহি পলপিিদ্ধ ও সংজ্ঞাপয়ত; 

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

1972) এি Article 2 (xixa)যত সংজ্ঞাপয়ত registered political party;] 

 

 

(৩৯) 'িাস্তা' অহথ ত জনসাধ্ািহণি চলাচহলি জনয উনু্মক্ত নয় এমন িাস্তাও ইোি অন্ততিুক্ত েইহি; 

 

(৪০) 'লািজনক িদ' (Office of profit) অথ ত প্রজাতন্ত্র পকংিা সিকািী সংপিপধ্িদ্ধ কতৃি তক্ষ পকংিা 

িািপলক পলপমহিড যকাম্পাপন ও যে সকল যকাম্পানীহত সিকাহিি ৫০% এি অপধ্ক যশয়াহিি 

মাপলকানা আহছ যস সকল যকাম্পানীহত সািক্ষতপণক যিতনিুক্ত অপেস, িদ িা অিস্থান; 

 

(৪১) 'সংক্রামক িযাপধ্' অহথ ত এমন িযাপধ্ োো একজন িযক্তক্ত েইহত অনয িযক্তক্তহক সংক্রাপমত 

কহি এিং সিকাি কতৃতক সিকাপি যেহজহি প্রকাপশত অনয যে যকান িযাপধ্ও ইোি অনত্দিুতক্ত 

েইহি; 

 

(৪২) 'সংপিধ্ান' অথ ত েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাহদহশি সংপিধ্ান; 

 

(৪৩) 'সংপিপধ্িদ্ধ সিকাপি কতৃতিক্ষ' অথ ত েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাহদহশি সংপিধ্াহনি ১৫২(১) 

অনুহেহদ সংজ্ঞাপয়ত যকান সংপিপধ্িদ্ধ সিকাপি কতৃতিক্ষ; 

 

(৪৪) 'সদসয' অথ ত ইউপনয়ন িপিষহদি সদসয; 
 

(৪৫) 'সিকাি' অথ ত েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাহদশ সিকাি; 

 

(৪৬) 'সিকাপি িাস্তা' অথ ত সিকাি পকংিা স্থানীয় সিকাি প্রপতষ্ঠান অথিা অনয যকান কতৃতিক্ষ 

কতৃতক িক্ষণাহিক্ষণাধ্ীন জনসাধ্ািহণি চলাচহলি জনয সকল িাস্তা; 
 
২[ (৪৬ক) ‘‘স্বতন্ত্র প্রাথী’’ অথ ত এইরূি যকান প্রাথী পেপন যকান িাজননপতক দল কতৃতক 

মহনানয়নপ্রাপ্ত নহেন;] 

 

(৪৭) 'স্থানীয় কতৃতিক্ষ' অথ ত স্থানীয় সিকাি প্রপতষ্ঠান িা অনয যকান আইহনি দ্বািা প্রপতটষ্ঠত যকান 

পিপধ্িদ্ধ সংস্থা; 
 

(৪৮) 'স্থায়ী কপমটি' অথ ত এই আইহনি অধ্ীন েটঠত ইউপনয়ন িপিষহদি স্থায়ী কপমটি; 

 

(৪৯) 'োি' অথ ত িণযসামগ্রী, খ্াদয, মালামাল, িশুসম্পদ, ইতযাপদ সপ্তাহেি পনপদতষ্ট পদন ও সমহয় 

ক্রয়-পিক্রহয়ি জনয পনধ্ তাপিত স্থান। 
     
   
     
    নিতীয় অধ্যায় 

ওয়ার্ত 
 

     

ওয়ার্ত গঠি   ৩। (১) ইউপনয়ন িোহয় ত সংিপক্ষত আসন িযপতহিহক সাধ্ািণ সদসয পনিাচতহনি জনয ইউপনয়নহক 

৯(নয়) টি ওয়াহডত পিিক্ত কপিহত েইহি। 
 

(২) সংিপক্ষত আসহন সদসয পনিাচতহনি উহেহশয একটি ইউপনয়নহক ৩ (পতন) টি ওয়াহডত পিিক্ত 

কপিহত েইহি। 

 

     



   
     
       
     

ওয়ার্ত সভা   ৪। (১) এই আইহনি অধ্ীন ইউপনয়ন িপিষহদি প্রপতটি ওয়াহডত একটি ওয়াডত সিা েঠন কপিহত 

েইহি। 
 

(২) প্রহতযক ওয়াহডতি যিািাি তাপলকায় অন্তিুক্তত  িযক্তক্তেহণি সমন্বহয় ঐ ওয়াহডতি ওয়াডত সিা 

েটঠত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

ওয়ার্ত পর্ তাদয় উনু্মক্ত সভা   ৫। (১) প্রহতযক ওয়াডত সিা উোি স্থানীয় সীমাি মহধ্য িৎসহি কমিহক্ষ ২ (দুই) টি সিা অনুটষ্ঠত 

কপিহি, োোি একটি েইহি িাৎসপিক সিা। 
 

(২) ওয়াডত সিাি যকািাম সিহম তাি যিািাি সংখ্যাি পিশ িাহেি একিাে দ্বািা েটঠত েইহি; 

 

তহি মূলতিী সিাি জনয যকািাম আিশযক েইহি না, োো সাত পদন িি একই সময় ও স্থাহন 

অনুটষ্ঠত েইহি। 
 

(৩) ইউপনয়ন িপিষদ ওয়াডত সিা অনুষ্ঠাহনি অনূযন সাতপদন িুহি ত েথােথিাহি সেজ ও 

গ্রেণহোেয উিাহয় েণপিজ্ঞপপ্ত জাপি কপিহি; মূলতিী সিাি যক্ষহেও অনুরুি েণপিজ্ঞপপ্ত জাপি 

কপিহত েইহি। 
 

(৪) ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান ওয়াডত সিা অনুটষ্ঠত েওয়াি পিষয়টি পনক্তিত কপিহিন এিং 

সংপিষ্ট ওয়াডত সদসয সিািপত পেসাহি উক্ত সিা িপিচালনা কপিহিন। 
 

(৫) সংপিষ্ট ওয়াহডতি সংিপক্ষত আসহনি সদসয ওয়াডত সিাি উিহদষ্টা েইহিন। 
 

(৬) ওয়াডত সিায় ওয়াহডতি সাপিকত উন্নয়ন কােক্রতমসে অনযানয পিষয়সমূে িোহল তাচনা কিা 

েইহি; িাপষ তক সিায় সংপিষ্ট ওয়াডত সদসয পিেত িৎসহিি িাপষ তক প্রপতহিদন এিং আপথ তক 

সংহিষসে ওয়াহডতি চলমান সকল উন্নয়ন কােক্রতম সম্পহকত অিপেত কপিহিন এিং ওয়াডত সিাি 

যকান পসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না েইহল সংপিষ্ট ওয়াডত সদসয এিং িপিষহদি যচয়ািমযান 

উোি যেৌক্তক্তকতা ওয়াডত সিায় উিস্থািন কপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

ওয়ার্ত সভাি িমতা, কার্ তািলী, 

ইতযানদ 

  ৬। (১) এই আইহনি পিধ্ান সাহিহক্ষ এিং পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত ওয়াডত সিাি পনম্নিপণ তত ক্ষমতা, 

কাে তািলী ও অপধ্কাি থাপকহি, েথা :- 
 

(ক) ইউপনয়ন িপিষহদি উন্নয়ন িপিকেনা প্রণয়হনি জনয প্রহয়াজনীয় সকল তথয সংগ্রে ও 

পিনযস্তকিহণ সোয়তা প্রদান; 

 

(খ্) ওয়াডত িোহয় ত প্রকে প্রস্তাি প্রস্তুত এিং িাস্তিায়নহোেয স্কীম ও উন্নয়ন কম তসূপচি অগ্রাপধ্কাি 

পনরূিণ; 

 

(ে) পনধ্ তাপিত পনণ তায়হকি পিপত্তহত পিপিন্ন সিকাপি কম তসূপচি উিকািহিােীহদি চূিান্ত অগ্রাপধ্কাি 

 



তাপলকা প্রস্তুত ও ইউপনয়ন িপিষহদি পনকি েস্তান্তি; 

 

(ঘ) উন্নয়ন প্রকে কােকতিিাহি িাস্তিায়হনি জনয স্থানীয়িাহি প্রহয়াজনীয় সকল প্রকাি 

সেহোপেতা প্রদান; 

 

(ঙ) যস্বোশ্রহমি পিপত্তহত স্থানীয় উন্নয়ন কােক্রতম এিং যসিামূলক কােক্রতম িাস্তিায়হন উৎসাে 

প্রদান ও সোয়তাকিণ; 

 

(চ) িাস্তাি িাপত, পনিািদ িাপনি উৎস ও অনযানয জনস্বাস্থয ইউপনি, যসচ সুপিধ্াপদ এিং অনযানয 

জনকলযাণমূলক প্রকে স্থান িা এলাকা পনধ্ তািহণি জনয িপিষদহক িিামশ ত প্রদান; 

 

(ছ) িপিষ্কাি িপিেন্নতা, িপিহিশ সংিক্ষণ, িৃক্ষ যিািণ, িপিহিশ দষূণ যিাধ্, দুনীপত তসে অনযানয 

সামাক্তজক অিকহম তি পিষহয় েণসহচতনতা সটৃষ্ট কিা; 
 

(জ) ওয়াহডতি পিপিন্ন যশ্রণী ও যিশাি যলাহকি মহধ্য ঐকয ও সুসম্পকত সটৃষ্ট কিা, সংেঠন েহি 

যতালা এিং পিপিন্ন প্রকাি ক্রীিা ও সাংসৃ্কপতক অনুষ্ঠান আহয়াজন কিা; 
 

(ে) ওয়াহডতি পিপিন্ন উন্নয়নমূলক কম তকাহেি সহঙ্গ সম্পকৃ্ত উিকািহিােী যশ্রণী িা যোষ্ঠীহক 

উদ্িুদ্ধ, তদািক ও সোয়তা প্রদান; 

 

(ঞ) সিকাহিি পিপিন্ন কলযাণমূলক কম তসূপচিুক্ত (যেমন, িয়স্কিাতা, িতুতপক, ইতযাপদ) িযক্তক্তহদি 

তাপলকা োচাই কিা; 
 

(ি) ওয়াহডতি পিপিন্ন এলাকায় িাস্তিায়নহোেয কাহজি প্রাক্কলন সংক্রান্ত পিপিন্ন তথয সংিক্ষণ; 

 

(ঠ) সম্পাপদতিয কাজ ও যসিাসমূহেি পিস্তাপিত তথয সিিিাে; 

 

(ড) িপিষদ কতৃকত ওয়াডত সংক্রান্ত পিষহয় েৃেীত পসদ্ধান্তসমূহেি যেৌক্তক্তকতাসমূে অিপেত েওয়া; 
 

(ঢ) ওয়াডত সিা কতৃকত েৃেীত পসদ্ধান্তসমূহেি িাস্তিায়ন অগ্রেপত িোহল তাচনা কিা এিং যকান 

পসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন না েওয়াি কািণ অনুসন্ধান কিা; 
 

(ণ) জনস্বাস্থয পিষয়ক কাে তক্রম, পিহশষত: পিপিন্ন প্রকাি যিাে প্রপতহিাধ্ এিং িপিিাি িপিকেনা 

কাে তক্রহম সক্তক্রয় সেহোপেতা কিা; সযাপনহিশন কােক্রতহমি সহঙ্গ সম্পকৃ্ত কম তকততা িা 

কম তচািীেণহক িজতয অিসািহণি যক্ষহে যস্বোশ্রহমি পিপত্তহত সোয়তা প্রদান; 

 

(ত) ওয়াহডতি পিপিন্ন এলাকায় পনিািদ িাপন সিিিাে, িাস্তা আহলাপকতকিণ ও অনযানয যসিা 

প্রদাহন ত্রুটি পিচুযপতসমূে পচপিত কিা এিং উো দিূীকিহণি িযিস্থা কিা; 
 

(থ) ওয়াহডতি পিপিন্ন পশক্ষা প্রপতষ্ঠাহনি অপিিািক-পশক্ষক সম্পকত উন্নয়ন; 

 

(দ) যেৌতুক, িালযপিিাে, িেু পিিাে ও এপসড পনহক্ষি ও মাদকাসহক্তি মত সামাক্তজক সমসযা 

দিূীকিহণ সামাক্তজক আহন্দালন েপিয়া যতালা; 
 

(ধ্) জন্ম ও মতুৃয পনিন্ধন কাে তক্রহম সেহোপেতা প্রদান কিা; 
 

(ন) আত্ম-কম তসংস্থানসে অনযানয অথ তননপতক কম তকাে উৎসাপেত কিা; 
 

(ি) সিকাি িা িপিষদ কতৃতক অপি তত অনযানয দাপয়ত্ব সম্পাদন। 
 

(২) ওয়াডত সিা ইোি সাধ্ািণ িা পিহশষ সিায় প্রাপ্ত পিপিন্ন প্রপতহিদন িে তাহলাচনা কপিহি; 



তাছািা উি-ধ্ািা (১) এ উপল্লপখ্ত উহল্লখ্হোেয কাে তািলী, পিপিন্ন উন্নয়ন কাে তক্রহমি িাহজি 

পিিাজন, কম তিপিকেনা, খ্াত পিপত্তক অথ ত িিাে, প্রাক্কলন, সম্পাপদত ও সম্পাপদতিয কাহজি 

মালামাল ক্রয় িািদ অথ ত িযয় ইতযাপদ পিষহয় জনেণহক অিপেত কিাি লহক্ষয ওয়াহডতি উনু্মক্ত 

দশ তনীয় স্থাহন যিাহডত পলহখ্ িাঙ্গাইয়া পদহিন। 
 

(৩) ওয়াডত সিায় অপডি পিহিািত উিস্থািন ও আহলাচনা কপিহত েইহি এিং এই পিষহয় সিাি 

মতামত ও সুিাপিশ িপিষহদি পিহিচনাি জনয যপ্রিণ কপিহত েইহি। 
 

 

 

(৪) ইউপনয়ন িপিষহদি সপচি ওয়াডত সিায় উিপস্থত থাপকয়া সিাি কাে তপিিিণী বতিী ও েৃেীত 

পসদ্ধান্তসমূে যিকডত কপিহিন এিং িাস্তিায়ন অগ্রেপত িিিতী িপিষদ ও ওয়াডত সিায় উিস্থািন 

কপিহিন। 
 

(৫) ওয়াডত সিা যকান সাধ্ািণ িা পিহশষ কাোপদত সম্পন্ন কপিিাি উহেহশয এক িা একাপধ্ক উি-

কপমটি েঠন কপিহত িাপিহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, উি-কপমটিি সদসয সংখ্যা ১০ (দশ) জহনি অপধ্ক েইহি না এিং তন্মহধ্য 

অনূযন ৩ (পতন) জন মপেলা েইহিন । 
 

(৬) সংখ্যােপিহষ্ঠি পিপত্তহত ওয়াডত সিাি পসদ্ধান্ত েৃেীত েইহি, তহি েতদিূ সম্ভি সাধ্ািণ 

ঐকযমহতযি এিং সিায় উিপস্থত মপেলাহদি অংশগ্রেহণি পিপত্তহত পসদ্ধান্ত গ্রেণ কিা িাঞ্ছনীয় 

েইহি। 
 

(৭) ওয়াডত সিা পিজ্ঞপপ্ত আেিাহনি মাধ্যহম সম্ভািয উিকািহিােীহদি পনকি েইহত প্রাপ্ত 

দিখ্াস্তসমূে তদন্ত কপিয়া োচাই িাছাইহয়ি জনয সিায় উিস্থািন কপিহি; সিায় োচাই 

িাছাইহয়ি িি পনধ্ তাপিত পনণ তায়হকি পিপত্তহত উিকািহিােীহদি চূিান্ত অগ্রাপধ্কাি তাপলকা প্রস্তুত 

কিা েইহি এিং উো িপিষহদি অনুহমাদহনি জনয যপ্রিণ কপিহত েইহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, যকানরূি অপনয়ম প্রমাপণত না েইহল িপিষদ ওয়াডত সিা কতৃকত প্রস্তুতকৃত ও 

যপ্রপিত অগ্রাপধ্কাি তাপলকা িপিিততন কপিহত িাপিহি না। 
     
   
     
       
     

ওয়ার্ত সভাি দানয়ত্ব   ৭। (১) ওয়াডত সিা পনম্নপলপখ্ত দাপয়ত্ব িালন কপিহি,েথাঃ - 
 

(ক) ওয়াহডতি উন্নয়নমূলক ও জনকলযাণমুখ্ী কােক্রতহমি অগ্রেপত ও অনযানয তথয সিিিাে; 

 

(খ্) কৃপষ, মৎসয, ো ুঁস-মুিপে ও িশুিালন, স্বাস্থয ও িপিিাি িপিকেনা, পশক্ষা, জনস্বাস্থয, 

যোোহোে, েুি উন্নয়ন, ইতযাপদ পিষয়ক উন্নয়ন কম তকাহে অংশগ্রেণ; 

 

(ে) জন্ম-মতুৃয পনিন্ধনসে অতযািশযকীয় আথ ত-সামাক্তজক উিাত্ত সংগ্রে; 

 

(ঘ) িৃক্ষ যিািণ ও িপিহিশ উন্নয়ন এিং িপিহিশ দষূণমুক্ত ও িপিেন্ন িাখ্া; 
 

(ঙ) নািী ও পশশু পনে তাতন, নািী ও পশশু িাচাি এিং যেৌতুক, িালযপিিাে ও এপসড পনহক্ষি পনহিাধ্ 

কােক্রতম, দুনীপত তসে অনযানয সামাক্তজক অিকহম তি পিরূহদ্ধ জনসহচতনতা সটৃষ্ট কিা; 
 

(চ) ওয়াহডতি আইন-শংৃখ্লা িক্ষাসে সামাক্তজক সম্প্রীপত িজায় িাখ্া; 

 



 

(ছ) জনেণহক কি, পে, যিইি, ইতযাপদসে পিপিন্ন প্রকাি ঋণ িপিহশাহধ্ি জনয উদ্িুদ্ধ কিা; 
 

(জ) স্থানীয় সম্পহদি সংগ্রে ও উন্নয়হনি মাধ্যহম িপিষহদি সম্পহদি উন্নয়হন সোয়তা কিা; 
 

(ে) যস্বোশ্রহমি পিপত্তহত উন্নয়নমূলক ও অনযানয সমাজেঠনমূলক কম তসূপচ িাস্তিায়হন এিং 

সংেঠন বতিীহত সোয়তা; 
 

(ঞ) মোমািী ও প্রাকৃপতক দুহোে ত যমাকাহিলায় জরুিী পিপত্তহত কিণীয় পনধ্ তািণ। 
 

(২) ওয়াডত সিাি কাে তািলী সম্পহকত িপিষদহক পিহিািত প্রদান। 
 

(৩) ধ্ািা ৬ ও উি-ধ্ািা (১) এ িপণ তত ক্ষমতা ও কাে তািলী ছািাও ওয়াডত সিা, যক্ষে পিহশহষ, পিহশষ 

সিা আেিাহনি জনয িপিষদহক অনুহিাধ্ কপিহত িাপিহি। 
 

(৪) ওয়াডত সিাি িূি ত িা িিিতী অনুহমাদনপিেীন যকান িযয় োোি দাপয়হত্ব িযপয়ত েইহি, উো 

তাোি িযক্তক্তেত দায় পেসাহি েণয েইহি। 
     
   
     
    তৃতীয় অধ্যায় 

পনিষদ 
 

     

ইউনিয়িদক প্রশাসনিক একাংশ 

ঘ াষণা 

  ৮। এই আইহনি অধ্ীন যঘাপষত প্রহতযকটি ইউপনয়নহক, সংপিধ্াহনি ১৫২(১) অনুহেহদি সপেত 

িটঠতিয ৫৯ অনুহেহদি উহেশয িূিণকহে এতদ্বািা প্রজাতহন্ত্রি প্রশাসপনক একাংশ িপলয়া 

যঘাষণা কিা েইল। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদ সৃটি   ৯।(১) এই আইন িলিৎ েওয়াি সহঙ্গ সহঙ্গ পিদযমান সকল ইউপনয়ন িপিষদ এই আইহনি পিধ্ান 

অনুোয়ী ইউপনয়ন িপিষদ পেসাহি েটঠত েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি। 
 

(২) িপিষদ একটি সংপিপধ্িদ্ধ সংস্থা েইহি এিং ইোি স্থায়ী ধ্ািািাপেকতা ও একটি সাধ্ািণ 

সীলহমােি থাপকহি এিং এই আইন ও পিপধ্ সাহিহক্ষ, ইোি স্থািি ও অস্থািি উিয় প্রকাি সম্পপত্ত 

অজতন কপিিাি, অপধ্কাহি িাপখ্িাি ও েস্তান্তি কপিিাি ক্ষমতা থাপকহি এিং ইো পনজ নাহম 

মামলা দাহয়ি কপিহত িাপিহি অথিা ইোি পিরুহদ্ধ মামলা দাহয়ি কিা োইহি। 
 

(৩) িপিষদ এই আইন দ্বািা প্রদত্ত ক্ষমতা, কাে তািলী এিং দাপয়ত্ব িালন কপিহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদ গঠি   ১০। (১) ইউপনয়ন িপিষদ ১ (এক) জন যচয়ািমযান ও ১২ (িাি) জন সদসয লইয়া েটঠত েইহি 

োোহদি ৯ (নয়) জন সাধ্ািণ আসহনি সদসয ও ৩ (পতন) জন সংিপক্ষত আসহনি সদসয 

েইহিন। 
 

(২) উি-ধ্ািা (৩) এি পিধ্ান সাহিহক্ষ, যচয়ািমযান ও সাধ্ািণ আসহনি সদসযেণ এই আইন ও 

পিপধ্ অনুসাহি প্রতযক্ষ যিাহি পনি তাপচত েইহিন। 

 



 

(৩) প্রহতযক ইউপনয়ন িপিষহদ শুধ্ুমাে মপেলাহদি জনয ৩(পতন)টি আসন সংিপক্ষত থাপকহি, 

োো সংিপক্ষত আসন িপলয়া অপিপেত েইহি এিং উক্ত সংিপক্ষত আসহনি সদসযেণও এই আইন 

ও পিপধ্ অনুসাহি প্রতযক্ষ যিাহি পনি তাপচত েইহিন : 

 

তহি শতত থাহক যে, উি-ধ্ািা (১) এি পিধ্ান অনুসাহি ৯(নয়)টি সাধ্ািণ আসহনি সদসয পনি তাচহন 

মপেলা প্রাথীহদি সিাসপি অংশগ্রেণহক িাপিত কপিহি না। 
 

(৪) ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান উক্ত িপিষহদি একজন সদসয িপলয়া েণয েইহিন। 
 

(৫) ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান ও সদসযেণ সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত সম্মানী িাইহিন। 
 

(৬) এই আইহনি অধ্ীহন েটঠত প্রহতযক ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান ও সদসযহদি নাম 

সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞাপিত েইহি। 
 

(৭) সিকাি ইউপনয়হন কম তিত সকল সিকাপি কম তকততা ও কম তচািীহদি উিি িপিষহদি পনয়ন্ত্রণ 

ক্ষমতা প্রজ্ঞািন দ্বািা পনধ্ তািণ কপিহি। 
     
   
     
       
     

ইউনিয়ি গঠি   ১১। (১) যডিুটি কপমশনাি, সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞািন দ্বািা, পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত কতকগুপল গ্রাম 

িা সংলগ্ন যমৌজা িা গ্রাহমি সমন্বহয় ১(এক) টি ওয়াডত এিং ৯ (নয়) টি ওয়াহডতি সমন্বহয় একটি 

ইউপনয়ন যঘাষণা কপিহিন। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন যঘাপষত ইউপনয়ন যডিুটি কপমশনাি কতৃতক পনধ্ তাপিত নাহম অপিপেত 

েইহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, ইউপনয়হনি নামকিণ যকান িযক্তক্তি নাহম েইহি না। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী জাপিকৃত প্রজ্ঞািহন ইউপনয়হনি ওয়াডতসমূহেি ক্রপমক নেি এিং উক্ত 

ওয়াহডতি স্থানীয় সীমানা পনপদতষ্ট কপিহত েইহি। 
 

(৪) সিকাি প্রহতযক ওয়াডত ও ইউপনয়হনি যলাক সংখ্যা পনধ্ তািণ কপিহি। 
 

(৫) যডিুটি কপমশনাি যেইরূি অনুসন্ধান কিা উিেুক্ত মহন কপিহিন, যসইরূি অনুসন্ধান 

কপিয়া িপিষদ েঠন কপিিাি িি, প্রজ্ঞািন দ্বািা- 
 

(ক) যকান ওয়াডত েইহত যে যকান যমৌজা িা গ্রাম িা উোি অংশ পিহশষ িাদ পদহত িাপিহিন; 

 

(খ্) যকান ইউপনয়ন িা ওয়াডতহক একাপধ্ক ইউপনয়ন িা ওয়াহডত পিিক্ত কপিহত িাপিহিন; অথিা 
 

(ে) যকান ইউপনয়ন িা ওয়াডত এিং উোি সংলগ্ন এলাকাহক অন্তিুতক্ত কপিয়া একটি ইউপনয়ন িা 

ওয়াডত িুনে তঠন কপিহত িাপিহিনঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, উি-ধ্ািা (১) অনুসাহি যকান ইউপনয়ন িপিষদ উোি এলাকািুক্ত এিং 

িাপতলকৃত যকান ওয়াহডতি প্রপতপনপধ্ত্ব না থাপকিাি কািহণ উক্ত িপিষদ েঠহনি বিধ্তা কু্ষণ্ন 

েইহি না। 

 

     
   



     
       
     

সীমািা নিধ্ তািণ কম তকততা নিদয়াগ   ১২। (১) উিহজলা পনি তােী অপেসাি ওয়াহডতি সীমানা পনধ্ তািহণি উহেহশয প্রজাতহন্ত্রি চাকুপিহত 

পনহয়াক্তজত িযক্তক্তহদি মধ্য েইহত পিপধ্ যমাতাহিক প্রহয়াজনীয় সংখ্যক সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা ও 

সেকািী সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা পনহয়াে কপিহত িাপিহিন। 
 

(২) সেকািী সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততাি অধ্ীহন কাে ত সম্পাদন কপিহিন 

। 

 

     
   
     
       
     

ওয়াদর্তি সীমািা নিধ্ তািণ   ১৩। (১) ওয়াডতসমূহেি সীমানা পনধ্ তািহণি যক্ষহে এলাকাি যিৌহোপলক অখ্ণ্ডতা এিং জনসংখ্যাি 

পিনযাস ও প্রশাসপনক সুপিধ্াপদি প্রপত লক্ষয িাপখ্হত েইহি ৩[ ***]। 
 

(২) সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা ওয়াডতসমূহেি সীমানা পনধ্ তািহণি উহেহশয যেরূি প্রহয়াজন মহন 

কপিহিন যসইরূি যিকডত-িে িিীক্ষা, তদন্ত এিং এতদ্সংক্রান্ত পিষহয় উিস্থাপিত প্রস্তািসমূে 

পিহিচনা কপিহত িাপিহিন এিং প্রস্তাপিত যকান্ এলাকা যকান্ ওয়াহডতি অন্ততিুক্ত েইহি উো 

উহল্লখ্ কপিয়া ওয়াডতসমূহেি একটি প্রাথপমক তাপলকা তাোি দেতি, পিপিন্ন স্তিিুক্ত িপিষদ 

কাে তালয় ও পতপন যেরূি উিেুক্ত পিহিচনা কপিহিন যসইরূি অনযানয উমু্মক্ত স্থাহন প্রকাশ 

কপিহিন। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (২) এি অধ্ীন প্রাথপমক তাপলকা প্রকাহশি ১৫ (িহনি) কাে ত পদিহসি মহধ্য 

তৎসম্পহকত আিপত্ত ও িিামশ ত দাপখ্ল কপিিাি আেিান সেপলত যনাটিশ তাোি দেতি, পিপিন্ন 

স্তিিুক্ত িপিষদ কাে তালয় ও পতপন যেরূি উিেুক্ত পিহিচনা কপিহিন যসইরূি অনযানয উম্মুক্ত 

স্থাহন প্রকাশ কপিহিন। 
 

(৪) সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা উি-ধ্ািা (৩) এি অধ্ীন প্রাপ্ত আিপত্ত িা িিামশ ত উিহজলা পনি তােী 

অপেসাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহিন; উিহজলা পনিােী অপেসাি উক্তরূি আিপত্ত িা িিামশ ত 

প্রাপপ্তি তাপিখ্ েইহত অনপধ্ক ১৫ (িহনি) কাে ত পদিহসি মহধ্য যেরূি উিেুক্ত মহন কপিহিন 

যসইরূি তদহন্তি িি তাোি পসদ্ধান্ত সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততাহক জানাইহিন। 
 

(৫) উি-ধ্ািা (৪) অনুোয়ী উিহজলা পনি তােী অপেসাি কতৃতক প্রদত্ত পসদ্ধান্ত অনুসাহি সীমানা 

পনধ্ তািণ কম তকততা উি-ধ্ািা (২) এি অধ্ীন প্রকাপশত প্রাথপমক তাপলকা সংহশাধ্ন, িপিিততন িা 

িদিদল কপিহিন। 
 

(৬) সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা উি-ধ্ািা (৫) অনুোয়ী সংহশাধ্ন, িপিিততন িা িদিদল কপিিাি 

িি, তাুঁোি দেতহি, সংপিষ্ট ইউপনয়ন িপিষদ কাে তালহয় এিং তাোি পিহিচনানুসাহি অনয যকান 

স্থাহন ওয়াডতসমূহেি সংহশাপধ্ত তাপলকা প্রকাশ কপিহিন োোহত প্রপত ওয়াহডত অন্ততিুক্ত 

এলাকাসমূে পনহদতশ কপিহত েইহি। 
 

(৭) উি-ধ্ািা (৬) এি অধ্ীন প্রকাপশত তাপলকাি পিরুহদ্ধ সংকু্ষব্ধ িযক্তক্ত িা িযক্তক্তিে ত পলপখ্তিাহি 

অনপধ্ক ১০ (দশ) কাে ত পদিহসি মহধ্য যডিুটি কপমশনাহিি পনকি আপিল দাহয়ি কপিহত 

িাপিহিন; যডিুটি কপমশনাি আপিলকািী িযক্তক্ত িা িযক্তক্তিে তহক শুনাপনি সুহোে পদয়া উিহজলা 

পনিােী অপেসাহিি পসদ্ধান্ত এিং সংপিষ্ট নপথিে ও তথয িিীক্ষা-পনিীক্ষা কপিয়া আপিল দাহয়হিি 

অনপধ্ক ৩০ (ক্তেশ) কাে ত পদিহসি মহধ্য পসদ্ধান্ত প্রদান কপিহিন এিং আপিল কতৃি তক্ষ পেহসহি 

যডিুটি কপমশনাহিি পসদ্ধান্ত চূিান্ত িপলয়া েণয েইহি। 
 

 



(৮) উি-ধ্ািা (৭) এি অধ্ীন আপিল কতৃি তহক্ষি পসদ্ধাহন্তি িি সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা ওয়াহডতি 

সীমানাি প্রহয়াজনীয় সংহশাধ্ন, িপিিততন িা িদিদল কপিয়া অথিা পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য 

আিীল দাহয়ি কিা না েইয়া থাপকহল সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা প্রপতটি ওয়াহডত অন্ততিূক্ত 

এলাকাসমূে উহল্লখ্ কপিয়া ওয়াডতসমূহেি চূিান্ত তাপলকা তাুঁোি দেতহি, িপিষহদি কাে তালয় ও 

তাুঁোি পিহিচনানুসাহি অনয যকান প্রকাশয স্থান িা স্থানসমূহে প্রকাশ কপিহিন এিং পতপন উক্ত 

তাপলকাি সতযাপয়ত কপি উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহিন এিং পতপন উো 

সিকাপি যেহজহি প্রকাহশি িযিস্থা কপিহিন। 
 

(৯) সংিপক্ষত আসহনি সদসয পনিাচতহনি উহেহশয, সীমানা পনধ্ তািণ কম তকততা এই ধ্ািাি অধ্ীন 

যকান ইউপনয়নহক প্রহয়াজনীয় সংখ্যক ওয়াহডত পিিক্তক্তকিহণি সাহথ সাহথ, এই ধ্ািাি পিধ্ানািলী 

অনুসিণ কপিয়া, উক্ত ওয়াডতসমুেহক এইরূি সমপন্বত ওয়াডতরূহি পচপিত কপিহিন যেন এইরূি 

সমপন্বত ওয়াহডতি সংখ্যা সংিপক্ষত আসন সংখ্যাি সমান েয়। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি এলাকা িদিদদলি 

ফল 

  ১৪। (১) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী যকান িপিষদ েইহত যকান একটি এলাকা সিকাপি 

প্রজ্ঞািহনি মাধ্যহম িাদ যদওয়া েইহল উক্ত প্রজ্ঞািহনি তাপিখ্ েইহত উো উক্ত িপিষহদি 

প্রশাসপনক অপধ্হক্ষে এিং সিকাি েপদ অনযরূি পনহদতশ না পদয়া থাহক তাো েইহল, উক্ত িপিষহদ 

িলিৎ পনয়ম, আহদশ, পনহদতশ ও প্রজ্ঞািহনি অধ্ীন থাপকহি না। 
 

(২) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী যকান একটি এলাকা সিকাপি প্রজ্ঞািহনি মাধ্যহম অনয যকান 

িপিষহদি অন্ততিুক্ত কিা েইহল উক্ত প্রজ্ঞািহনি তাপিখ্ েইহত উো উক্ত িপিষহদি প্রশাসপনক 

অপধ্হক্ষে এিং সিকাি েপদ অনযরূি পনহদতশ না পদয়া থাহক তাো েইহল, উক্ত িপিষহদ িলিৎ 

পনয়ম, আহদশ, পনহদতশ ও প্রজ্ঞািহনি অধ্ীন থাপকহি। 
 

(৩) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী যকান একটি িপিষহদি এলাকাহক দুই িা তহতাপধ্ক িপিষহদ 

পিিক্ত কিা েইহল উক্ত এলাকাসমূেহক িৃথক িৃথক িপিষদ পেসাহি িুনে তটঠত কপিহত েইহি 

এিং অনুরূিিাহি পিিক্ত িপিষদ নিেটঠত িপিষহদি অন্ততিুক্ত েওয়াি তাপিখ্ েইহত আি 

পিদযমান থাপকহি না। 
 

(৪) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী যকান এলাকাহক যকান িপিষহদি সহঙ্গ একীিূত কিা েইহল 

অথিা দুই িা তহতাপধ্ক িপিষদহক একটি মাে িপিষদ েঠহনি জনয একীিূত কিা েইহল 

উক্তরূি িুনে তঠন দ্বািা ক্ষপতগ্রস্থ িপিষদ িা িপিষদসমূহেি সম্পপত্ত, তেপিল, দায়-দাপয়ত্ব, ইতযাপদ 

পনধ্ তাপিত কতৃি তক্ষ কতৃকত পলপখ্ত আহদশ দ্বািা যেরূি পনধ্ তাপিত েইহি, যসইরূি পিিাজন 

অনুসাহি, পনধ্ তাপিত িপিষদ িা িপিষদসমূহে িততাইহি এিং উক্তরূি পনধ্ তািণ চূিান্ত েইহি। 
 

(৫) উি-ধ্ািা (৪) অনুোয়ী প্রদত্ত যকান আহদহশ উক্তরূি িুনে তঠন কাে তকি কপিিাি জনয যেরূি 

আিশযক েইহি যসইরূি িপিিূিক, আনুষপঙ্গক ও িাপিণাপমক (Consequential) পিধ্ানািলী 

থাপকহত িাপিহি; তহি উি-ধ্ািা (৩) অনুোয়ী পিিক্তক্তকিহণি িি িা উি-ধ্ািা (৪) অনুোয়ী 

একীিূতকিহণি িি, িপিষদ িুনে তঠহনি প্রহয়াজহন- 

 

(ক) িূিততন িপিষহদি সদসযেহণি িহদি যময়াদ উত্তীণ ত না েওয়া িেন্তত নিেটঠত িপিষদ িা 

িপিষদসমূহে সাধ্ািণ পনিাচতন অনুটষ্ঠত কিা োইহি না; 
 

(খ্) যে সকল সদহসযি িহদি যময়াদ অনুত্তীণ ত থাপকহি যস সকল সদসয সিকাি িা তৎকতৃতক 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতৃতিহক্ষি আহদশক্রহম সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞািন দ্বািা যসই সকল পনিাচতনী 

এলাকা পনয়া েটঠত (সম্পূণ ত িা আংপশক) িপিষহদি সদসয পেসাহি যঘাপষত েইহিন; যে সকল 

পনিাচতনী এলাকা েইহত উক্ত সদসযেণ িূহি তি িপিষদসমূহে পনিাপচতত েইয়াপছহলন এিং এইরূি যে 

 



যকান সদসয তাুঁোি িহদি যময়াহদি অনুত্তীণ ত অংহশি জনয নিেটঠত িপিষহদি িহদ অপধ্টষ্ঠত 

থাপকহিন। 
     
   
     
       
     

ঘকাি ইউনিয়ি পনিষদ িা অংশ 

নিদশষ ঘপৌিসভা িা নসটি 

কদপ তাদিশি ইতযানদদত 

অন্ততভুক্তক্তি ফল 

  ১৫। (১) সিকাি, সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞািন দ্বািা, যকান ইউপনয়ন িপিষদ িা ইোি অংশ পিহশষ 

যিৌিসিায় িা পসটি কহি তাহিশহন রূিান্তপিত িা যকান পিদযমান যিৌিসিায় িা পসটি কহি তাহিশহন 

অন্তিুতক্ত কপিহত িাপিহি : 

 

তহি শতত থাহক যে, উক্ত ইউপনয়ন িা ইোি অংশপিহশষহক যিৌিসিা এিং পসটি কহি তাহিশন 

সংক্রান্ত প্রচপলত আইহন িপণ তত শততসমূে িূিণ কপিহত েইহি: 

 

আহিা শতত থাহক যে, যিৌি এলাকা িা পসটি কহি তাহিশন যঘাষণা সংক্রান্ত পিজ্ঞপপ্ত প্রকাপশত েইিাি 

িি উক্ত এলাকাি সংপিষ্ট স্থানীয় সিকাি প্রপতষ্ঠান িা সংকু্ষব্ধ িযক্তক্ত অনূর্ধ্ ত ১ (এক) মাহসি মহধ্য 

উক্তরূি যঘাষণাি পিরুহদ্ধ সিকাহিি পনকি পলপখ্ত আিপত্ত উত্থািন কপিহত িাপিহি; উত্থাপিত 

আিপত্ত সম্পহকত সিকাি িিিতী ৩০ (ক্তেশ) কাে ত পদিহসি মহধ্য পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত যিৌি এলাকা 

িা পসটি কহি তাহিশন েঠহনি পিষহয় চূিান্ত পসদ্ধান্ত গ্রেণ কপিহি। 
 

(২) েপদ যকান সমহয়, যকান ইউপনয়ন িপিষহদি সমগ্র এলাকা উক্ত সমহয় িলিৎ যকান পিপধ্ 

অনুোয়ী যকান প্রজ্ঞািন দ্বািা যকান যিৌিসিা, পসটি কহি তাহিশন িা যকান কযান্টনহমন্ট যিাহডতি 

প্রশাসপনক এলাকািুক্ত কিা েয়, তাো েইহল সংপিষ্ট ইউপনয়ন িপিষদ, উক্ত প্রজ্ঞািহনি তাপিখ্ 

েইহত ৬ (ছয়) মাহসি মহধ্য িা প্রজ্ঞািহন যেরূি পনপদতষ্ট েইহি যসরূি তাপিখ্, িা যে তাপিহখ্ 

নিেটঠত সংস্থাটিি পনিাচতনসমূে সম্পন্ন েয় যস তাপিখ্, ইোহদি মহধ্য োো আহে েইহি, উক্ত 

তাপিখ্ েইহত আি পিদযমান থাপকহি না এিং যে সকল সম্পপত্ত, তেপিল ও অনয িপিসম্পদ উক্ত 

িপিষহদ িততাইয়াপছল তৎসমূে এিং উক্ত িপিষহদি সকল অপধ্কাি ও দায়-দাপয়ত্ব যক্ষোনুোয়ী 

সংপিষ্ট যিৌিসিা, পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট যিাহডতি পনকি সংপিষ্ট কতৃতিহক্ষি 

আহদশানুোয়ী িততাইহি ও েস্তান্তপিত েইহি এিং উক্ত িপিষহদি অধ্ীহন পনে্ুক্ত িযক্তক্তেণ তাুঁোহদি 

অপিপ্রাহয়ি পিপত্তহত ও পনহয়াহেি শততানুোয়ী যোেয পিহিপচত েইহল যে তাপিহখ্ উক্ত িপিষদ আি 

পিদযমান থাপকহি না যস তাপিখ্ েইহত সংপিষ্ট যিৌিসিা িা পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট 

যিাহডত পনহয়াক্তজত েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি। 
 

 

(৩) েপদ যকান সমহয়, যকান িপিষহদি অংশ পিহশষ উক্ত সমহয় িলিৎ যকান পিপধ্ অনুোয়ী যকান 

প্রজ্ঞািন দ্বািা যকান যিৌিসিা, পসটি কহি তাহিশন িা যকান কযান্টনহমন্ট যিাহডতি প্রশাসপনক 

এলাকািুক্ত কিা েয়, তাো েইহল উক্ত িপিষহদি অংশ, উক্ত প্রজ্ঞািহনি তাপিখ্ েইহত ৬ (ছয়) 

মাহসি মহধ্য িা প্রজ্ঞািহন যেরূি পনপদতষ্ট েইহি যসইরূি তাপিখ্, িা যে তাপিহখ্ নিেটঠত সংস্থাটিি 

পনি তাচনসমূে সম্পন্ন েয় যস তাপিখ্, ইোহদি মহধ্য োো আহে েইহি, উক্ত তাপিখ্ েইহত হ্রাসপ্রাপ্ত 

েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি; অনুরূিিাহি অন্ততিুক্তকৃত িপিষহদি অংশ পিহশহষি সকল সম্পপত্ত, 

তেপিল ও অনয িপিসম্পদ এিং উক্ত িপিষহদি সকল অপধ্কাি ও দায়-দাপয়ত্ব যক্ষোনুোয়ী 

সংপিষ্ট যিৌিসিা, পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট যিাহডতি পনকি সংপিষ্ট কতৃতিহক্ষি 

আহদশানুোয়ী িততাইহি ও েস্তান্তপিত েইহি এিং সিকাি অনযরূি পনহদতশ না পদহল, যক্ষোনুোয়ী, 

উক্ত যিৌিসিা, পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট যিাহডতি অপধ্হক্ষোধ্ীন (Jurisdiction) এলাকাি 

জনয িলিৎ সকল পনয়ম, আহদশ, পনহদতশ ও প্রজ্ঞািন উক্ত িপিষদ এলাকাি যে অংশ উক্তরূহি 

অন্ততিুক্ত েয় যস অংহশি যক্ষহেও প্রহোজয েইহি। 

 

     
   
     
       



     

ঘপৌিসভা, ইতযানদি সমগ্র িা 

আংনশক এলাকা নিয়া ইউনিয়ি 

পনিষদ গঠি 

  ১৬। (১) েপদ সিকাি মহন কহি যে, যকান যিৌিসিা িা পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট যিাহডতি 

সমগ্র এলাকা িা উোি যকান অংশ পিহশহষি রূিহিখ্া িপিিপততত েইয়া পেয়াহছ এিং উোি 

অধ্ীহন এক িা একাপধ্ক ইউপনয়ন িপিষদ েঠন কিা প্রহয়াজন, তাো েইহল সিকাি, সিকাপি 

যেহজহি প্রজ্ঞািন দ্বািা, উক্ত প্রজ্ঞািহনি প্রাক-প্রকাশনাি িি- 

 

(ক) উক্তরূি এলাকাহক সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞািহনি মাধ্যহম সুপনপদতষ্ট কপিয়া যকান ইউপনয়ন 

িপিষহদ অন্তিুতক্ত কপিহত িাপিহি; িা 
 

(খ্) উক্তরূি এলাকায় এক িা একাপধ্ক ইউপনয়ন িপিষদ েঠন কপিহত িাপিহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, উক্ত প্রাক-প্রকাপশত প্রজ্ঞািনটি েণ-পিজ্ঞপপ্ত আকাহি অন্ততঃ দুইটি িেুল 

প্রচাপিত বদপনক িক্তেকায় (স্থানীয়িাহি প্রকাপশত একটি িক্তেকাসে) এিং সংপিষ্ট ইউপনয়ন, 

উিহজলা ও যজলাি গুরুত্বিূণ ত অপেস ও স্থানসমূহে প্রকাশ কপিহত েইহি, োোহত উক্ত 

প্রকাশনাি তাপিখ্ েইহত ২ (দুই) মাহসি মহধ্য আিপত্ত উত্থািহনি আেিান জানাহনা েইহি এিং 

সিকাি কতৃতক পনেুক্ত যকান কতৃতিক্ষ আিপত্ত উত্থািনকািী িা উত্থািনকািীহদি শুনাপনি সুহোে 

পদয়া প্রাপ্ত আিপত্ত পিহিচনা কপিয়া পসদ্ধান্ত প্রদান কপিহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী চূিান্ত প্রজ্ঞািন প্রকাশনাি তাপিখ্ েইহত অনপধ্ক ১৮০ (একশত 

আপশ) পদহনি মহধ্য প্রজ্ঞািহন পনপদতষ্ট এলাকাি ইউপনয়ন িপিষহদি পনিাচতন অনুটষ্ঠত েইহত েইহি 

এিং উক্তরূি পনিাচতন সমাপপ্তি তাপিখ্ েইহত, উক্তরূি এলাকা, যক্ষোনুোয়ী, উক্তরূহি পনপদতষ্ট িা 

েটঠত ইউপনয়ন িপিষহদি অন্তিুক্তত  িপলয়া েণয েইহি, এিং উক্তরূহি প্রজ্ঞাপিত এলাকা 

যিৌিসিা িা পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট যিাডত এি অংশ পেহসহি আি পিদযমান থাপকহি 

না। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) এ উপল্লপখ্ত এলাকা যে তাপিখ্ েইহত ইউপনয়ন িপিষহদি অন্তিুক্তত  কিা েয় যসই 

তাপিখ্ েইহত - 

 

(ক) সংপিষ্ট যিৌিসিা িা পসটি কহি তাহিশন িা কযান্টনহমন্ট যিাহডতি যে এলাকা উক্তরূহি 

অন্ততিুক্ত েয় যস এলাকা সম্পপকতত সম্পপত্ত, তেপিল ও দায়-দাপয়ত্ব সংপিষ্ট কতৃতিক্ষ কতৃতক যেরূি 

পনধ্ তাপিত েইহি যসইরূি পিিাজন অনুসাহি ইউপনয়ন িপিষহদ িততাইহি ও উোি পনকি েস্তান্তপিত 

েইহি; এিং 
 

(খ্) উক্তরূহি অন্ততিুক্ত এলাকা সম্পপকতত িযক্তক্তেহণি মহধ্য োোিা যিৌিসিা িা পসটি কহি তাহিশন 

িা কযান্টনহমন্ট যিাডত কতৃতক পনহয়াক্তজত, তাুঁোিা সংপিষ্ট ইউপনয়ন িপিষহদ কম তিত থাপকিাি 

অপিপ্রায় িযক্ত কপিহল পিপধ্ অনুসাহি ইউপনয়ন িপিষহদ পনহয়াক্তজত েইহিন িপলয়া েণয েইহিন। 

 

     
   
     
       
     

িদী ভাঙ্গি, প্রাকৃনতক দদুর্ তাগ, 

ইতযানদ কািদণ পনিষদ পুিগ তঠি 

  ১৭। যকান িপিষহদি অন্ততিুক্ত সম্পূণ ত িা আংপশক এলাকা নদী িাঙ্গন অথিা অনয যকান 

প্রাকৃপতক দহে তাহেি কািহণ পিলীন িা পিলুপ্ত েইয়া যেহল সিকাি, উক্ত িপিষদ পিপধ্ অনুোয়ী 

িাপতল িা িুনে তঠন কপিহি এিং িুনে তঠহনি যক্ষহে নতুন িপিষদ েঠন না েওয়া িেন্তত পিদযমান 

িপিষদ এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী সকল কােক্রতম িপিচালনা কপিহি। 

 

     
   
     
       
     



প্রশাসক নিদয়াগ   ১৮। (১) যকান এলাকাহক ইউপনয়ন যঘাষণাি িি ইোি কাে তািলী সম্পাদহনি জনয সিকাি 

একজন উিেুক্ত কম তকততাহক প্রশাসক পেসাহি পনহয়াে কপিহি এিং এই আইহনি পিধ্ান 

যমাতাহিক পনি তাপচত িপিষদ েঠন না েওয়া িে তন্ত প্রশাসক ইউপনয়ন িপিষহদি োিতীয় দাপয়ত্ব 

িালন কপিহিন : 

 

তহি শতত থাহক যে, উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন পনেুক্ত প্রশাসক ১২০ (একশত পিশ) পদহনি অপধ্ক 

সময় কাল দাপয়হত্ব থাপকহত িাপিহিন না : 
 

আহিা শতত থাহক যে, যকান বদি-দপূি তিাহকি কািহণ এই আইহনি পিধ্ান যমাতাহিক পনি তাপচত 

িপিষদ েঠন কিা সম্ভি না েইহল সিকাি উক্ত যময়াদ অনপধ্ক ৬০ (ষা ুঁি) পদন িৃক্তদ্ধ কপিহত 

িাপিহি। 
 

(২) সিকাি প্রশাসকহক কম তসম্পাদহন সোয়তা কপিিাি জনয প্রহয়াজনীয় সংখ্যক সদসয সমন্বহয় 

কপমটি েঠন কপিহত িাপিহি। 
 

(৩) প্রশাসক এিং কপমটিি সদসযিৃন্দ, েথাক্রহম, যচয়ািমযান ও সদসযেহণি ক্ষমতা প্রহয়াে 

কপিহিন। 

 

     
   
     
    চতুথ ত অধ্যায় 

ঘচয়ািমযাি ও সদসয নিিাচতি 
 

     

ঘভািাি তানলকা ও ঘভািানধ্কাি   ১৯। (১) প্রপতটি ওয়াহডতি জনয পনি তাচন কপমশন কতৃতক প্রণীত একটি যিািাি তাপলকা থাপকহি। 
 

(২) যকান িযক্তক্ত যকান ওয়াহডতি যিািাি তাপলকািুক্ত েইিাি অপধ্কািী েইহিন, েপদ পতপন- 

 

(ক) িাংলাহদহশি একজন নােপিক েন; 

 

(খ্) আঠাহিা িৎসহিি কম িয়স্ক নহেন; 

 

(ে) যকান উিেুক্ত আদালত কতৃতক অপ্রকৃপতস্থ িপলয়া যঘাপষত নহেন; 

 

(ঘ) সংপশষ্ট ওয়াহডতি অপধ্িাসী িা অপধ্িাসী িপলয়া েণয েন। 
 

(৩) যকান িযক্তক্ত যিািাি তাপলকায় যে ওয়াহডত অন্তিুতক্ত েইহিন, পতপন যসই ওয়াহডতি সদসয এিং 

যচয়ািমযান পনি তাচহন যিাি প্রদান কপিহত িাপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

নিি তাচদি অংশগিণ   ৪[ ১৯ক। ধ্ািা ২৬ এি পিধ্ান সাহিহক্ষ, যকান ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান িহদ পনি তাচহন 

অংশগ্রেহণি জনয যকান িযক্তক্তহক যকান িাজননপতক দল কতৃতক মহনানীত িা স্বতন্ত্র প্রাথী েইহত 

েইহি।] 

 

     
   
     
       
     



নিি তাচি পনিচালিা, ইতযানদ   ২০। (১) পনি তাচন কপমশন কতৃতক প্রণীত পিপধ্ অনুসাহি পনি তাচন কপমশন িপিষহদি যচয়ািমযান ও 

সদসযহদি পনি তাচহনি আহয়াজন, িপিচালনা ও সম্পাদন কপিহি এিং অনুরূি পিপধ্হত পনি তাচন 

কপমশন পনম্নরূি সকল িা যে যকান পিষহয়ি পিধ্ান কপিহত িাপিহি, েথা :- 
 

(ক) পনি তাচন িপিচালনাি জনয পিিাপন তং অপেসাি, সেকািী পিিাপন তং অপেসাি, পপ্রজাইপডং 

অপেসাি ও যিাপলং অপেসাি পনহয়াে এিং তাোহদি ক্ষমতা ও দাপয়ত্ব; 

 

(খ্) প্রাথীহদি মহনানয়ন, মহনানয়হনি যক্ষহে আিপত্ত এিং মহনানয়নিে িাছাই; 

 
৫[ (খ্খ্) িাজননপতক দল কতৃতক মহনানীত িা স্বতন্ত্র প্রাথীি পনি তাচহন অংশগ্রেণ সংক্রান্ত যে যকান 

পিষয়;] 

 

(ে) প্রাথী কতৃতক প্রদত্ত জামানত গ্রেণ এিং উক্ত জামানত যেিত প্রদান িা িাহজয়াপ্তকিণ; 

 

(ঘ) প্রাথীতা প্রতযাোি ও প্রতীক িিাে; 

 

(ঙ) প্রাথীহদি এহজন্ট পনহয়াে; 

 

(চ) প্রপতদ্বক্তিতা ও পিনা প্রপতদ্বক্তিতাি যক্ষহে পনি তাচন িদ্ধপত; 

 

(ছ) যিাি গ্রেহণি তাপিখ্, সময়, স্থান এিং পনি তাচন িপিচালনা সংক্রান্ত অনযানয পিষয়; 

 

(জ) যিািদান িদ্ধপত; 

 

(ে) প্রাপ্ত যিাি িাছাই ও েণনা, েলােল যঘাষণা এিং সমান সংখ্যক যিাি প্রাপপ্তি যক্ষহে 

অনুসিণীয় িদ্ধপত; 

 

(ঞ) িযালি যিিাি ও পনি তাচন সংক্রান্ত অনযানয কােজিহেি যেোজত ও পিপল িন্টন; 

 

(ি) যে অিস্থায় যিাি গ্রেণ স্থপেত কিা োয় এিং িুনিায় যিাি গ্রেণ কিা োয়; 

 

(ঠ) প্রাথীহদি পনি তাচনী িযয় এিং এতদসংক্রান্ত োিতীয় পিষয়; 

 

(ড) পনি তাচহন দুনীপতমূলক িা অনিধ্ কাে তকলাি এিং অনযানয পনি তাচনী অিিাধ্ এিং উোি দণ্ড 

এিং প্রপতদ্বক্তি প্রাথীহদি আচিণ ও আচিণ পিপধ্ িংহেি দণ্ড; 

 

(ঢ) পনি তাচনী পিহিাধ্ এিং উোি পিচাি ও পনষ্পপত্ত; 

 

(ণ) অিিাধ্ পিচািাহথ ত গ্রেণ, মযাক্তজহেহিি ক্ষমতা প্রহয়াে, মামলাি যময়াদ সংক্রান্ত পিষয়াপদ; 

 

(ত) যিাি গ্রেহণি পদন পনি তাচন সংক্রান্ত দাপয়ত্ব িালনিত আইন প্রহয়ােকািী সংস্থাি সদসযহদি 

যগ্রেতাি কিাি ক্ষমতা; এিং 
 

(থ) পনি তাচন সম্পপকতত আনুষপঙ্গক অনযানয পিষয়। 
 

(২) যকান িযক্তক্ত, উি-ধ্ািা (১) এি দো (ড) এ উপল্লপখ্ত- 

 

(ক) পনি তাচহন দনূীপতমূলক িা অনিধ্ কাে তকলাি কপিহল পতপন অনূযন ৩ (পতন) িৎসি কািাদণ্ড 

অথিা অনপধ্ক ১০ (দশ োজাি) িাকা অথ তদণ্ড িা উিয়দহণ্ড দক্তণ্ডত েইহিন; 

 

(খ্) পনি তাচনী অিিাধ্ কপিহল পতপন অনূযন ৬ (ছয়) মাস এিং অনপধ্ক ৩ (পতন) িৎসি কািাদহণ্ড 

 



দক্তণ্ডত েইহিন; এিং 
 

(ে) আচিণ পিপধ্ি যকান পিধ্ান লংঘন কপিহল পতপন অনূযন ৬ (ছয়) মাস কািাদণ্ড অথিা অনপধ্ক 

১০ (দশ োজাি) িাকা অথ তদণ্ড অথিা উিয় দহণ্ড দক্তণ্ডত েইহিন। 
     
   
     
       
     

নিিাচতিী ফলাফল প্রকাশ   ২১। যচয়ািমযান এিং সদসয পেসাহি পনিাপচতত সকল িযক্তক্তি নাম পনিাচতন কপমশন, েথাশীঘ্র সম্ভি, 

সিকাপি যেহজহি প্রকাশ কপিহি। 
 

     
   
     
    পঞ্চম অধ্যায় 

নিি তাচিী নিদিাধ্ 
 

     

নিি তাচিী দিখাস্ত দানখল   ২২। (১) এই আইহনি অধ্ীহন অনুটষ্ঠত যকান পনি তাচন িা েৃেীত পনি তাচনী কাে তক্রম পিষহয় পনি তাচন 

ট্রাইিুযনাল িযতীত যকান আদালত িা অনয যকান কতৃতিহক্ষি পনকি আিপত্ত উত্থািন কিা োইহি 

না। 
 

(২) যকান পনি তাচহনি প্রাথী িযতীত অনয যকান িযক্তক্ত উক্ত পনি তাচন িা পনি তাচনী কাে তক্রম পিষহয় 

আিপত্ত উত্থািন ও প্রপতকাি প্রাথ তনা কপিয়া পনি তাচন ট্রাইিুযনাহল আহিদন কপিহত িাপিহিন না। 
 

(৩) এই আইহনি ধ্ািা ২৩ এি অধ্ীন েটঠত পনি তাচন ট্রাইিুযনাহলি িিািহি পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত 

পনি তাচনী অপিহোেিে যিশ কপিহত েইহি। 
 

(৪) যকান আদালত - 

 

(ক) িপিষহদি যকান যচয়ািমযান িা সদহসযি পনি তাচন মুলতিী িাপখ্হত; 

 

খ্) এই আইন অনুোয়ী পনি তাপচত যকান িপিষহদি যচয়ািমযান িা সদসযহক তাুঁোি দাপয়ত্ব গ্রেহণ 

পিিত িাপখ্হত ; 

 

(ে) এই আইন অনুোয়ী পনি তাপচত যকান িপিষহদি যচয়ািমযান িা সদসযহক তাুঁোি কাে তলহয় প্রহিশ 

কিা েইহত পিিত িাপখ্হত- 

 

পনহষধ্াজ্ঞা জাপি কপিহত িাপিহি না। 

 

     
   
     
       
     

নিি তাচি ট্রাইিুযিাল ও নিি তাচি 

আনপল ট্রাইিুযিাল গঠি 

  ২৩। (১) এই আইহনি অধ্ীহন পনি তাচন সম্পপকতত পিহিাধ্ পনষ্পপত্তি যক্ষহে পনি তাচন কপমশন, 

সিকািী যেহজহি প্রজ্ঞািহনি দ্বািা, একজন উিেুক্ত িদমে তাদাি পিচাি পিিােীয় কম তকততাি 

সমন্বহয় প্রহয়াজনীয় সংখ্যক পনি তাচনী ট্রাইিুযনাল এিং একজন উিেুক্ত িদমে তাদাি পিচাি 

পিিােীয় কম তকততা ও একজন উিেুক্ত িদমে তাদাি পনি তােী পিিাহেি কম তকততাি সমন্বহয় 

প্রহয়াজনীয় সংখ্যক পনি তাচনী আপিল ট্রাইিুযনাল েঠন কপিহি। 
 

(২) যকান সংকু্ষদ্ধ িযক্তক্ত পনি তাপচত যচয়ািমযান িা সদসয িা সদসযেহণি নাম সিকািী যেহজহি 

প্রকাহশি িিিতী ৩০ (ক্তেশ) পদহনি মহধ্য পনি তাচনী ট্রাইিুনাহল পনি তাচনী দিখ্াস্ত দাহয়ি কপিহত 

 



িাপিহিন। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী েটঠত ট্রাইিুযনাল িপিষহদি পনি তাচন সংক্রান্ত যে যকান দিখ্াস্ত, উো 

দাহয়ি কপিিাি ১৮০ (একশত আপশ) পদহনি মহধ্য পনষ্পপত্ত কপিহি। 
 

(৪) পনি তাচনী ট্রাইিুযনাহলি িাহয়ি পিরুহদ্ধ সংকু্ষদ্ধ িযক্তক্ত ৩০ (ক্তেশ) পদহনি মহধ্য পনি তাচনী আপিল 

ট্রাইিুযনাহল আপিল দাহয়ি কপিহত িাপিহিন। 
 

(৫) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী েটঠত পনি তাচনী আপিল ট্রাইিুযনাল আপিল দাহয়ি কপিিাি ১২০ 

(একশত পিশ) পদহনি মহধ্য উো পনষ্পপত্ত কপিহি। 
 

(৬) পনি তাচনী আপিল ট্রাইিুযনাহলি িায় চূিান্ত িপলয়া েণয েইহি। 
     
   
     
       
     

নিি তাচিী দিখাস্ত ও আনপল 

িদলীকিদণি িমতা 

  ২৪।পনি তাচন কপমশন পনজ উহদযাহে অথিা িক্ষেহণি যকান এক িক্ষ কতৃতক এতদুহেহশয 

যিশকৃত আহিদহনি যপ্রপক্ষহত যে যকান িে তাহয় একটি পনি তাচনী দিখ্াস্ত এক ট্রাইিুযনাল েইহত 

অনয ট্রাইিুযনাহল অথিা একটি আপিল ট্রাইিুযনাল েইহত অিি একটি আপিল ট্রাইিুযনাহল িদলী 

কপিহত িাপিহি এিং যে ট্রাইিুযনাহল িা আপিল ট্রাইিুযনাহল তাো এইরূি িদলী কিা েয় যসই 

ট্রাইিুযনাল িা আপিল ট্রাইিুযনাল উক্ত দিখ্াস্ত িা আপিল যে িে তাহয় িদলী কিা েইয়াহছ যসই 

িে তায় েইহত উোি পিচািকাে ত চালাইয়া োইহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, পনি তাচনী দিখ্াস্ত যে ট্রাইিুযনাহল িদলী কিা েইয়াহছ যসই ট্রাইিুযনাল উিেুক্ত 

মহন কপিহল ইপতিূহি ত িিীপক্ষত যকান সাক্ষী িুনিায় তলি িা িুনিায় িিীক্ষা কপিহত িাপিহি 

এিং অনুরূিিাহি আপিল ট্রাইিুযনালও এই ক্ষমতা প্রহয়াে কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

নিিাচতিী দিখাস্ত, আনপল, 

ইতযানদ নিষ্পনি 

  ২৫। পনি তাচনী দিখ্াস্ত ও আপিল দাহয়হিি িদ্ধপত, পনি তাচনী ট্রাইিুযনাল ও পনি তাচনী আপিল 

ট্রাইিুযনাল কতৃতক পনি তাচন পিহিাধ্ পনষ্পপত্তি িদ্ধপত, এখ্পতয়াি, ক্ষমতা, প্রপতকাি এিং আনুষপঙ্গক 

সকল পিষয় পিপধ্ দ্বািা পনধ্ তাপিত েইহি। 

 

     
   
     
    ষষ্ঠ অধ্যায় 

ঘর্াগযতা ও অদর্াগযতা 
 

     

পনিষদদি সদসযগদণি ঘর্াগযতা 

ও অদর্াগযতা 

  ২৬। (১) যকান িযক্তক্ত এই ধ্ািাি উি-ধ্ািা (২) এি পিধ্ান সাহিহক্ষ িপিষহদি যচয়ািমযান িা সদসয 

িহদ পনি তাপচত েইিাি যোেয েইহিন, েপদ- 

 

(ক) পতপন িাংলাহদহশি নােপিক েন; 

 

(খ্) তাুঁোি িয়স িুঁপচশ িৎসি িূণ ত েয়; 

 

(ে) যচয়ািমযাহনি যক্ষহে, সংপিষ্ট ইউপনয়হনি যে যকান ওয়াহডতি যিািাি তাপলকায় তাুঁোি নাম 

পলপিিদ্ধ থাহক; 

 

 



(ঘ) সংিপক্ষত মপেলা আসহনি সদসযসে অনযানয সদসযহদি যক্ষহে, সংপিষ্ট ওয়াহডতি যিািাি 

তাপলকায় তাুঁোি নাম পলপিিদ্ধ থাহক। 
 

(২) যকান িযক্তক্ত যচয়ািমযান িা সদসয িহদ পনি তাপচত েইিাি এিং থাপকিাি যোেয েইহিন না, েপদ- 

 

(ক) পতপন িাংলাহদহশি নােপিকত্ব িপিতযাে কহিন িা োিান; 

 

(খ্) তাুঁোহক যকান আদালত অপ্রকৃপতস্থ িপলয়া যঘাষণা কহিন; 

 

(ে) পতপন যকান আদালত কতৃতক যদউপলয়া যঘাপষত েন এিং যদউপলয়া যঘাপষত েইিাি িি দায় 

েইহত অিযােপত লাি না কপিয়া থাহকন; 

 

(ঘ) পতপন বনপতক স্খলনজপনত যকান যেৌজদাপি অিিাহধ্ যদাষী সািযস্ত েইয়া অনূযন ২ (দুই) 

িৎসহিি কািাদহণ্ড দক্তণ্ডত েন এিং তাুঁোি মুক্তক্ত লাহিি িি ৫ (িাুঁচ) িৎসি কাল অপতিাপেত না 

েইয়া থাহক; 

 

(ঙ) পতপন প্রজাতহন্ত্রি িা িপিষহদি িা অনয যকান স্থানীয় কতৃতিহক্ষি যকান কহম ত লািজনক 

সাি তক্ষপণক িহদ অপধ্টষ্ঠত থাহকন; 

 

(চ) পতপন জাতীয় সংসহদি সদসয িা অনয যকান স্থানীয় কতৃতিহক্ষি যচয়ািমযান িা সদসয েন; 

 

(ছ) পতপন িা তাুঁোি িপিিাহিি উিি পনিতিশীল যকান সদসয সংপিষ্ট িপিষহদি যকান কাজ 

সম্পাদহনি িা মালামাল সিিিাহেি জনয টঠকাদাি েন িা ইোি জনয পনেুক্ত টঠকাদািী 

প্রপতষ্ঠাহনি অংশীদাি েন িা সংপিষ্ট িপিষহদি যকান পিষহয় তাুঁোি যকান প্রকাি আপথ তক স্বাথ ত 

থাহক িা পতপন সিকাি কতৃতক পনেুক্ত অতযািশযক যকান দ্রহিযি পডলাি েন; 

 

(জ) মহনানয়ন িে জমা যদওয়াি তাপিহখ্ যকান িযাংক িা আপথ তক প্রপতষ্ঠান েইহত যকান ঋণ 

যময়াহদাত্তীণ ত অিস্থায় অনাদায়ী িাহখ্ন : 

 

তহি শতত থাহক যে, যকান িযাংক িা আপথ তক প্রপতষ্ঠান েইহত েৃেীত পনজস্ব িসিাহসি পনপমত্ত েৃে-

পনম তাণ অথিা কু্ষদ্র কৃপষ ঋণ ইোি আওতািুক্ত েইহি না ; 
 

(ে) তাুঁোি পনকি িপিষদ েইহত েৃেীত যকান ঋণ অনাদায়ী থাহক িা িপিষহদি পনকি তাুঁোি 

যকান আপথ তক দায়-যদনা থাহক; 

 

(ঞ) পতপন স্থানীয় সিকাি িপিষদ পকংিা সিকাি কতৃতক পনহয়ােকৃত পনিীক্ষা প্রপতহিদন অনুোয়ী 

িপিহশাহধ্ি জনয পনধ্ তাপিত অথ ত সংপিষ্ট স্থানীয় সিকাি িপিষদহক িপিহশাধ্ না কহিন; 

 

(ি) পতপন িপিষহদি তেপিল তসরূহেি কািহণ দণ্ডপ্রাপ্ত েন; 

 

(ঠ) পতপন এই আইহন িপণ তত অিিাহধ্ অথিা পনি তাচনী অিিাধ্ সংক্রান্ত অিিাহধ্ সংপিষ্ট আদালত 

কতৃতক যদাষী সািযস্ত েইয়া অনুযন ২(দুই) িৎসি কািাদহণ্ড দক্তণ্ডত েন এিং তাুঁোি মুক্তক্ত লাহিি 

িি ৫ (িাুঁচ) িৎসি কাল অপতিাপেত না েইয়া থাহক; 

 

(ড) পতপন যকান সিকাপি িা আধ্াসিকাপি দপ্তি, স্বায়ত্তশাপসত সংস্থা, স্থানীয় কতৃতিক্ষ, সমিায় 

সপমপত ইতযাপদ েইহত বনপতক স্খলন, দুনীপত. অসদাচিণ ইতযাপদ অিিাহধ্ চাকুপিচুযত েইয়া ৫ 

(িাুঁচ) িৎসি অপতক্রান্ত না কহিন; 

 

(ঢ) পতপন পিেত িাুঁচ িৎসহিি মহধ্য যে যকান সমহয় দণ্ডপিপধ্ি ধ্ািা ১৮৯ ও ১৯২ এি অধ্ীন যদাষী 

সািযস্ত েইয়া সাজাপ্রাপ্ত েন; 

 



(ণ) পতপন পিেত িাুঁচ িৎসহিি মহধ্য যে যকান সমহয় দণ্ডপিপধ্ি ধ্ািা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ 

এি অধ্ীন যদাষী সািযস্ত েইয়া সাজাপ্রাপ্ত েন; 

 

(ত) পতপন যকান আদালত কতৃতক যেিািী আসামী পেসাহি যঘাপষত েন; 

 

(থ) জাতীয় িা আন্তজতাপতক আদালত িা ট্রাইিুযনাল কতৃতক েুদ্ধািিাধ্ী পেসাহি যদাষী সািযস্ত েন। 
 

(৩) প্রহতযক যচয়ািমযান ও সদসয িদপ্রাথী মহনানয়নিে দাপখ্হলি সময় এই মহম ত একটি 

েলেনামা দাপখ্ল কপিহিন যে, উি-ধ্ািা (২) অনুোয়ী পতপন যচয়ািমযান িা সদসয পনি তাচহনি 

অহোেয নহেন। 
     
   
     
       
     

একানধ্ক পদদ প্রাথীতায় িাাঁধ্া   ২৭। (১) যকান িযক্তক্ত একই সাহথ যচয়ািমযান ও সদসয িহদ প্রাথী েইহত িাপিহিন না । 
 

(২) েপদ যকান িযক্তক্ত একই সাহথ যকান িপিষহদি একাপধ্ক িহদ মহনানয়নিে দাপখ্ল কহিন, 

তাো েইহল, তাোি সকল মহনানয়নিে িাপতল েইহি। 
 

(৩) িপিষহদি যময়াদকাহল যকান কািহণ যচয়ািমযান িদ শূনয েইহল, যকান সদসয যচয়ািমযান 

িহদ পনিাচতহন প্রপতদ্বক্তিতা কপিহত িাপিহিনঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, এইরূি যক্ষহে উক্ত সদসযহক স্বীয় িদ তযাে কপিয়া প্রপতদ্বক্তিতা কপিহত 

েইহি। 
 

(৪) যকান িযক্তক্ত একই সংহে যে যকান স্থানীয় সিকাি িপিষহদি সদসয এিং জাতীয় সংসদ সদসয 

িহদ প্রপতদ্বক্তিতা কপিহত িাপিহিন না। 

 

     
   
     
    সপ্তম অধ্যায় 

পনিষদদি ঘচয়ািমযাি ও সদসযগণ সম্পনকতত নিধ্াি 
 

     

পনিষদদি ঘচয়ািমযাি ও 

সদসযগদণি শপথ িা ঘ াষণা 

  ২৮। (১) যচয়ািমযান ও প্রহতযক সদসয তাুঁোি কাে তিাি গ্রেহণি িূহি ত প্রথম তেপসহল উপল্লপখ্ত 

েিহম সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত যকান িযক্তক্তি সম্মুহখ্ শিথ গ্রেণ িা যঘাষণা প্রদান কপিহিন এিং 

শিথিে িা যঘাষণািহে স্বাক্ষিদান কপিহিন। 
 

(২) যচয়ািমযান িা সদসয পেসাহি পনি তাপচত িযক্তক্তেহণি নাম সিকাপি যেহজহি প্রকাপশত েইিাি 

৩০ (ক্তেশ) পদহনি মহধ্য যচয়ািমযান ও সকল সদহসযি শিথ গ্রেণ িা যঘাষণাি জনয সিকাি িা 

তদ্কতৃ তক পনধ্ তাপিত কতৃতিক্ষ প্রহয়াজনীয় িযিস্থা গ্রেণ কপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি ঘচয়ািমযাি ও 

সদসযগদণি কার্ তকাল 

  ২৯। (১) যকান িপিষহদি যচয়ািমযান ও সদসযেণ, এই আইহনি পিধ্ানািলী সাহিহক্ষ, সংপিষ্ট 

িপিষহদি প্রথম সিা অনুষ্ঠাহনি তাপিখ্ েইহত ৫ (িাুঁচ) িৎসি সমহয়ি জনয উক্ত িহদ অপধ্টষ্ঠত 

থাপকহিন। 
 

(২) যচয়ািমযান ও সদসযহদি নাম সিকাপি যেহজহি প্রকাপশত েওয়াি তাপিখ্ েইহত িিিতী ৩০ 

 



(ক্তেশ) কাে তপদিহসি মহধ্য ইউপনয়ন িপিষহদি প্রথম সিা অনুটষ্ঠত েইহত েইহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য নিেটঠত িপিষহদি প্রথম সিা অনুটষ্ঠত না েইহল 

সিকাি উিেুক্ত কতৃতিক্ষহক সিা আেিাহনি জনয দাপয়ত্ব অি তণ কপিহত িাপিহি এিং 

অনুরূিিাহি অনুটষ্ঠত সিা িপিষহদি প্রথম সিা পেসাহি েণয েইহি। 
 

(৩) িপিষদ েঠহনি জনয যকান সাধ্ািণ পনি তাচন ঐ িপিষহদি জনয অনুটষ্ঠত িূি তিতী সাধ্ািণ 

পনি তাচহনি তাপিখ্ েইহত ৫ (িাুঁচ) িৎসি িূণ ত েইিাি ১৮০ (এক শত আপশ) পদহনি মহধ্য অনুটষ্ঠত 

েইহি। 
 

(৪) এই আইহন োো পকছুই থাকুক না যকন, ইউপনয়ন িপিষহদি যময়াদ যশহষ পনি তাচহনি িি 

উোি পতন-চতুথ তাংশ সদসয শিথ গ্রেণ কপিহল ইউপনয়নটি েথােথিাহি েটঠত েইয়াহছ িপলয়া 

েণয েইহি। 
 

িযাখ্যাঃ েটঠত িপিষহদি যমাি সদসযহদি পতন-চতুথ তাংশ পনধ্ তািহণি যক্ষহে িগ্নাংহশি উদ্ভি েইহল 

এিং তাো দশপমক িাুঁচ শুনয শতাংহশি কম েইহল অগ্রােয কপিহত েইহি এিং দশপমক িাুঁচ শুনয 

শতাংশ িা তাি যিশী েইহল তাো এক িপলয়া েণয কপিহত েইহি। 
 

(৫) বদি-দুপি তিাকজপনত িা অনযপিধ্ যকান কািহণ পনধ্ তাপিত ৫ (িাুঁচ) িৎসি যময়াহদি মহধ্য 

পনি তাচন অনুষ্ঠান সম্ভি না েইহল, সিকাি পলপখ্ত আহদশ দ্বািা, পনি তাচন না েওয়া িে তন্ত পকংিা 

অনপধ্ক ৯০ (নব্বই) পদন িে তন্ত, োো আহে ঘটিহি, সংপিষ্ট িপিষদহক কাে তক্রম িপিচালনাি 

জনয ক্ষমতা প্রদান কপিহত িাপিহি। 
     
   
     
       
     

দানয়ত্ব িস্তান্তি   ৩০। িপিষদ েঠহনি িি িূিিতী যচয়ািমযান িা িযাহনল যচয়ািমযাহনি দাপয়ত্বপ্রাপ্ত সদসয তাুঁোি 

দখ্হল িা পনয়ন্ত্রহণ থাকা িপিষহদি সকল নেদ অথ ত, িপিসম্পদ, দপলল দস্তাহিজ, যিক্তজস্টাি ও 

সীলহমােি েতশীঘ্র সম্ভি অথিা উিহজলা পনি তােী অপেসাি কতৃতক পস্থিীকৃত তাপিখ্, সময় ও 

স্থাহন নতুন পনি তাপচত যচয়ািমযান িা, যক্ষেমত, মহনানীত িযাহনল যচয়ািমযান িা যচয়ািমযাহনি 

দাপয়ত্বপ্রাপ্ত সদহসযি পনকি িপিষহদি সপচি ও উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি মহনানীত একজন 

প্রথম যশ্রণীি কম তকততাি উিপস্থপতহত িুোইয়া পদহিন। 

 

     
   
     
       
     

িযতযদয়ি দণ্ড   ৩১। (১) েপদ যকান যচয়ািমযান িা যচয়ািমযাহনি দাপয়ত্বপ্রাপ্ত যকান সদসয ধ্ািা ৩০ অনুোয়ী 

পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য দাপয়ত্ব েস্তান্তি কপিহত িযথ ত েন, তাো েইহল পতপন 

১০,০০০/- (দশ োজাি) িাকা িে তন্ত অথ তদহণ্ড দণ্ডণীয় েইহিন। 
 

(২) যকান যচয়ািমযান িা সদসয ধ্ািা ২৬ (৩) অনুোয়ী তাোি অহোেযতা সম্পহকত পমথযা 

েলেনামা দাপখ্ল কপিহল পতপন ৩ (পতন) িৎসি িে তন্ত যময়াহদ কািাদণ্ড অথিা ১০,০০০/- (দশ 

োজাি) িাকা অথ তদণ্ড অথিা উিয় দহণ্ড দক্তণ্ডত েইহিন। 

 

     
   
     
       
     



ঘচয়ািমযাি িা সদসযগদণি 

পদতযাগ 

  ৩২। (১) যকান সদসয িপিষহদি যচয়ািমযান িিািি তাুঁোি িদতযাে কপিিাি অপিপ্রায় 

পলপখ্তিাহি িযক্ত কপিয়া িদতযাে কপিহত িাপিহিন এিং উক্তরূি িদতযাে িে যচয়ািমযান 

কতৃতক েৃেীত েওয়াি সাহথ সাহথ উক্ত সদহসযি িদ শুনয েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি; যচয়ািমযান 

সংপিষ্ট সদহসযি িদতযাে িে েৃেীত েওয়াি পিষয়টি অনপধ্ক ৭ (সাত) পদহনি মহধ্য উিহজলা 

পনি তােী অপেসািহক অিপেত কপিহিন। 
 

(২) যচয়ািমযান এতদুহেহশয উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি পনকি, তাুঁোি িদতযাে কপিিাি 

অপিপ্রায় পলপখ্তিাহি িযক্ত কপিয়া িদতযাে কপিহত িাপিহিন এিং উক্ত িদতযাে িে েৃেীত 

েওয়াি সাহথ সাহথ উক্ত যচয়ািমযাহনি িদ শুনয েইহি। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) ও (২) এি অধ্ীন িদতযাহেি পিষয়টি উিহজলা পনি তােী অপেসাি অনপধ্ক ৭ 

(সাত) পদহনি মহধ্য িপিষদ, পনি তাচন কপমশন এিং সিকািহক অিপেত কপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

ঘচয়ািমযাদিি পযাদিল   ৩৩। (১) িপিষদ েটঠত েইিাি িি প্রথম অনুটষ্ঠত সিাি ৩০ (ক্তেশ) কাে তপদিহসি মহধ্য 

অগ্রাপধ্কািক্রহম ৩ (পতন) সদসযপিপশষ্ট একটি যচয়ািমযাহনি িযাহনল, সদসযেণ তাুঁোহদি 

পনহজহদি মধ্য েইহত পনিাচতন কপিহিনঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, পনি তাপচত ৩(পতন) জন যচয়ািমযান িযাহনহলি মহধ্য কমিহক্ষ ১ (এক) জন 

সংিপক্ষত আসহনি মপেলা সদসযেহণি মধ্য েইহত পনি তাপচত েইহিন। 
 

(২) অনুিপস্থপত, অসুস্থতাহেতু িা অনয যে যকান কািহণ যচয়ািমযান দাপয়ত্ব িালহন অসমথ ত েইহল 

পতপন িুনিায় স্বীয় দাপয়ত্ব িালহন সমথ ত না েওয়া িে তন্ত যচয়ািমযাহনি িযাহনল েইহত 

অগ্রাপধ্কািক্রহম একজন সদসয যচয়ািমযাহনি দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৩) িদতযাে, অিসািণ, মতুৃযজপনত অথিা অনয যে যকান কািহণ যচয়ািমযাহনি িদ শূনয েইহল 

পনি তাপচত নতুন যচয়ািমযান কাে তিাি গ্রেণ না কিা িে তন্ত যচয়ািমযাহনি িযাহনল েইহত 

অগ্রাপধ্কািক্রহম একজন সদসয যচয়ািমযাহনি দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৪) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী যচয়ািমযাহনি িযাহনলিুক্ত সদসযেণ অহোেয েইহল অথিা 

িযক্তক্তেত কািহণ দাপয়ত্ব িালহন অসম্মপত জ্ঞািন কপিহল িপিষহদি পসদ্ধান্তক্রহম নতুন 

যচয়ািমযাহনি িযাহনল বতিী কিা োইহি। 
 

(৫) উি-ধ্ািা (১) ও (৪) অনুোয়ী সদসযহদি মধ্য েইহত যচয়ািমযাহনি িযাহনল প্রস্তুত কিা না 

েইহল, সিকাি প্রহয়াজন অনুসাহি, সদসযেহণি মধ্য েইহত যচয়ািমযাহনি িযাহনল বতপি কপিহত 

িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

ঘচয়ািমযাি িা সদসযগদণি 

সামনয়ক িিখাস্তকিণ ও 

অপসািণ 

  ৩৪। (১) যে যক্ষহে যকান িপিষহদি যচয়ািমযান িা সদহসযি পিরুহদ্ধ উি-ধ্ািা (৪) এ িপণ তত 

অিিাহধ্ অিসািহণি জনয কাে তক্রম আিম্ভ কিা েইয়াহছ অথিা তাুঁোি পিরুহদ্ধ যেৌজদািী 

মামলায় অপিহোেিে আদালত কতৃতক েৃেীত েইয়াহছ অথিা অিিাধ্ আদালত কতৃতক আমহল 

যনওয়া েইয়াহছ, যসইহক্ষহে পনধ্ তাপিত কতৃতিহক্ষি মহত যচয়ািমযান অথিা সদসয কতৃতক ক্ষমতা 

প্রহয়াে িপিষহদি স্বাহথ তি িপিিন্থী অথিা প্রশাসপনক দৃটষ্টহকাহণ সমীচীন না েইহল, সিকাি 

পলপখ্ত আহদহশি মাধ্যহম যচয়ািমযান অথিা সদসযহক সামপয়কিাহি িিখ্াস্ত কপিহত িাপিহি। 

 



 

(২) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীহন সামপয়কিাহি িিখ্াহস্তি আহদশ প্রদান কিা েইহল আহদশ প্রাপপ্তি 

৩ (পতন) পদহনি মহধ্য সংপিষ্ট যচয়ািমযান ধ্ািা ৩৩ এি পিধ্ানমহত পনি তাপচত িযাহনল 

যচয়ািমযাহনি পনকি দাপয়ত্ব েস্তান্তি কপিহিন এিং উক্ত িযাহনল যচয়ািমযান সামপয়ক 

িিখ্াস্তকৃত যচয়ািমযাহনি পিরুহদ্ধ আনীত কাে তক্রম যশষ না েওয়া িে তন্ত অথিা যচয়ািমযান 

অিসাপিত েইহল তাুঁোি স্থহল নতুন যচয়ািমযান পনি তাপচত না েওয়া িে তন্ত দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীহন িপিষহদি যকান সদসযহক সামপয়কিাহি িিখ্াহস্তি আহদশ প্রদান 

কিা েইহল উক্ত সদহসযি পিরুহদ্ধ আনীত কাে তক্রম যশষ না েওয়া িে তন্ত অথিা উক্ত সদসয 

অিসাপিত েইহল তাুঁোি স্থহল নতুন সদসয পনি তাপচত না েওয়া িে তন্ত িপিষহদি পসদ্ধান্তক্রহম 

অিি একজন সদসয উক্ত দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৪) যচয়ািমযান িা সদসয তাুঁোি স্বীয় িদ েইহত অিসািণহোেয েইহিন, েপদ, পতপন- 

 

(ক) েুক্তক্তসঙ্গত কািণ িযপতহিহক িপিষহদি িি িি পতনটি সিায় অনুিপস্থত থাহকন; 

 

(খ্) িপিষদ িা িাহেি স্বাহথ তি োপনকি যকান কাে তকলাহি জপিত থাহকন, অথিা দুনীপত িা 

অসদাচিণ িা বনপতক স্খলনজপনত যকান অিিাহধ্ যদাষী সািযস্ত েইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত েইয়া থাহকন; 

 

(ে) তাুঁোি দাপয়ত্ব িালন কপিহত অস্বীকাি কহিন অথিা শািীপিক িা মানপসক অসামহথ তযি 

কািহণ দাপয়ত্ব িালহন অক্ষম েন; 

 

(ঘ) অসদাচিণ িা ক্ষমতাি অিিযিোহিি যদাহষ যদাষী েন অথিা িপিষহদি যকান অথ ত িা 

সম্পপত্তি যকান ক্ষপত সাধ্ন িা উোি আত্মসাহতি িা অিপ্রহয়াহেি জনয দায়ী েন; 

 

(ঙ) এই আইহনি ধ্ািা ২৬ (২) অনুোয়ী পনি তাচহনি অহোেয পছহলন িপলয়া পনি তাচহনি িি েপদ 

প্রমাপণত েয়; 

 

(চ) িাপষ তক ১২ (িাি) টি মাপসক সিাি স্থহল নূযনতম ৯ (নয়) টি সিা গ্রেণহোেয কািণ িযতীত 

অনুষ্ঠান কপিহত িযথ ত েন; 

 

(ছ) পনি তাচনী িযহয়ি পেসাি দাপখ্ল না কহিন পকংিা দাপখ্লকৃত পেসাহি অসতয তথয প্রদান কহিন; 

অথিা 
 

(জ) পিনা অনুমপতহত যদশ তযাে কহিন অথিা অনুমপতক্রহম যদশ তযাহেি িি যসখ্াহন 

অননুহমাপদতিাহি অিস্থান কহিন। 
 

িযাখ্যাঃ এই উি-ধ্ািায় 'অসদাচিণ' িপলহত ক্ষমতাি অিিযিোি, কততহিয অিহেলা, দুনীপত, 

স্বজনপ্রীপত ও ইোকৃত কুশাসনও িুোইহি। 
 

(৫) সিকাি িা সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত কতৃতিক্ষ, সিকাপি যেহজহি আহদশ দ্বািা, উি-ধ্ািা (৪) এ 

উপল্লপখ্ত এক িা একাপধ্ক কািহণ যচয়ািমযান িা সদসযহক অিসািণ কপিহত িাপিহি : 

 

তহি শতত থাহক যে, অিসািহণি পসদ্ধান্ত চূিান্ত কপিিাি িূহি ত পিপধ্ যমাতাহিক তদন্ত কপিহত েইহি 

ও অপিেুক্তহক আত্মিক্ষ সমথ তহনি সুহোে পদহত েইহি। 
 

(৬) যকান যচয়ািমযান িা সদসয এি অিসািহণি প্রস্তাি, সিকাি িা সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত 

কতৃতিক্ষ কতৃতক অনুহমাদন লাহিি িি পতপন তাৎক্ষপণকিাহি অিসাপিত েইহিন। 
 

(৭) িপিষহদি যকান যচয়ািমযান িা সদসযহক উি-ধ্ািা (৫) অনুোয়ী তাুঁোি িদ েইহত অিসািণ 



কিা েইহল পতপন সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত কতৃতিহক্ষি পনকি উক্ত আহদহশি তাপিখ্ েইহত ৩০ 

(ক্তেশ) পদহনি মহধ্য আপিল কপিহত িাপিহিন এিং আপিল কতৃতিক্ষ উক্ত আপিলটি পনষ্পপত্ত না 

েওয়া িে তন্ত অিসািণ আহদশটি স্থপেত িাপখ্হত িাপিহিন এিং আপিলকািীহক িক্তিয প্রদাহনি 

সুহোে দাহনি িি উক্ত আহদশটি িপিিততন, িাপতল িা িোল িাপখ্হত িাপিহিন। 
 

(৮) আপিল কতৃতিক্ষ কতৃতক উি-ধ্ািা (৭) এি অধ্ীন প্রদত্ত আহদশ চূিান্ত িপলয়া েণয েইহি। 
 

(৯) এই আইহনি অনযানয পিধ্াহন োো পকছুই থাকুক না যকন, এই ধ্ািা অনুোয়ী অিসাপিত যকান 

িযক্তক্ত যকান িহদ সংপিষ্ট িপিষহদি কাে তকাহলি অিপশষ্ট যময়াহদি জনয পনি তাপচত েইিাি যোেয 

েইহিন না। 
     
   
     
       
     

ঘচয়ািমযাি িা সদসয পদ শূিয 

িওয়া 

  ৩৫। (১) যচয়ািমযান িা যকান সদহসযি িদ শূনয েইহি, েপদ- 

 

(ক) পতপন ধ্ািা ২৬ (২) অনুোয়ী যচয়ািমযান িা সদসয েইিাি অহোেয েইয়া িহিন; 

 

(খ্) পতপন ধ্ািা ৩৪ অনুোয়ী সামপয়কিাহি িিখ্াস্ত েন িা অিসাপিত েন; 

 

(ে) পতপন পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য ধ্ািা ২৮ (১) এ িপণ তত শিথ গ্রেণ কপিহত িযথ ত েন; 

 

(ঘ) পতপন ধ্ািা ৩২ এি অধ্ীন িদতযাে কহিন; 

 

(ঙ) পতপন মতুৃযিিণ কহিন; অথিা 
 

(চ) ধ্ািা ৩৯ অনুোয়ী তাোি পিরুহদ্ধ সিকাি কতৃতক অনাস্থা প্রস্তাি অনুহমাদন কিা েয়। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী যচয়ািমযান িা যকান সদহসযি িদ শূনয েইহল উিহজলা পনি তােী 

অপেসাি যেহজি পিজ্ঞপপ্ত জাপি কপিয়া িদটি শূনয যঘাষণা কপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

শূিয পদ পূিণ   ৩৬। েপদ যকান িপিষহদি যচয়ািমযান িা সদহসযি িদ তাুঁোি মতুৃয, িদতযাে, অিসািণ িা 

অনযপিধ্ কািহণ তাুঁোি যময়াদ িূপত তি কমিহক্ষ ১৮০ (একশত আপশ) পদন িূহি ত শূনয েয়, তাো 

েইহল, উক্ত শূনযতাি তাপিখ্ েইহত ৯০ (নব্বই) পদহনি মহধ্য অিপশষ্ট সমহয়ি জনয শূনয িহদ 

পনি তাচন অনুষ্ঠান কপিহত েইহি: 

 

তহি শতত থাহক যে, বদি দুপি তিাক জপনত কািহণ পনি তাচন অনুটষ্ঠত না েইহল পনি তাচন কপমশন 

পনি তাচহনি জনয সুপিধ্াজনক তাপিখ্ পনধ্ তািণ কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

সদসযপদ পুিি তিাল   ৩৭। িপিষহদি যকান পনি তাপচত যচয়ািমযান িা সদসয এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী সামপয়কিাহি 

িিখ্াস্ত িা অিসাপিত েইয়া অথিা অহোেয যঘাপষত েইয়া সদসযিদ োিাইিাি িি আপিহল 

তাুঁোি উক্তরূি সামপয়ক িিখ্াস্ত আহদশ িা অিসািণ আহদশ িদ িা িাপতল িা প্রতযাোি েইহল 

 



িা তাুঁোি অহোেযতা অিহলািন েইহল, তাোি সদসযিদ িুনি তোল েইহি এিং পতপন অিপশষ্ট 

যময়াহদি জনয স্ব-িহদ িোল েইহিন। 
     
   
     
       
     

ঘচয়ািমযাি িা সদসযগদণি 

অনধ্কাি ও দায়িদ্ধতা 

  ৩৮। (১) িপিষহদি যচয়ািমযান িা প্রহতযক সদহসযি এই আইন ও সংপিষ্ট পিধ্ানািলী সাহিহক্ষ 

িপিষহদি সিায় পসদ্ধান্ত গ্রেণ প্রক্তক্রয়ায় অংশগ্রেহণি অপধ্কাি থাপকহি। 
 

(২) িপিষহদি প্রহতযক সদসয পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত িপিষহদি যচয়ািমযান অথিা সংপিষ্ট স্থায়ী 

কপমটিি সিািপতি পনকি িপিষহদি িা স্থায়ী কপমটিি প্রশাসপনক এখ্পতয়ািিুক্ত পিষহয় প্রশ্ন 

উত্থািন িা বকপেয়ৎ দািী কপিহত িাপিহিন। 
 

(৩) িপিষহদি যচয়ািমযাহনি পনকি যনাটিশ প্রদান কপিয়া িপিষহদি যে যকান সদসয অপেস 

চলাকালীন সমহয়, যোিনীয় নপথিে িযতীত, যিকডত ও নপথিে যদপখ্হত িাপিহিন। 
 

(৪) িপিষহদি যচয়ািমযান িা প্রহতযক সদসয িপিষদ িা অনয যকান কতৃতিক্ষ কতৃতক িাস্তিাপয়ত 

যকান কাজ িা প্রকহেি ত্রুটি-পিচুযপত সম্পহকত িপিষহদি মহনাহোে আকষ তণ কপিহত িাপিহিন। 
 

(৫) িপিষহদি যচয়ািমযান, স্থায়ী কপমটিি সিািপত এিং সদসযেণ এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী 

জনস্বাহথ ত িপিষহদি কাে ত িপিচালনা কপিহিন এিং িপিষহদি পনকি যেৌথিাহি দায়ী থাপকহিন। 
 

(৬) সংিপক্ষত আসহনি সদসয এিং সাধ্ািন আসহনি সদসযহদি দাপয়ত্ব এিং কাে তািলী পিপধ্ দ্বািা 

পনধ্ তাপিত েইহি। 
 

  

 

     
   
     
       
     

অিাস্থা প্রস্তাি   ৩৯। (১) এই ধ্ািাি পিধ্ান সাহিহক্ষ িপিষহদি যচয়ািমযান, সদসয িা িপিষহদি উিি সুপনপদতষ্ট 

অপিহোহে অনাস্থা প্রস্তাি আনয়ন কিা োইহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী অনাস্থা প্রস্তাি িপিষহদি সংখ্যােপিষ্ঠ সদহসযি স্বাক্ষহি পলপখ্তিাহি 

উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি পনকি িপিষহদি যে যকান একজন সদসয িযক্তক্তেতিাহি দাপখ্ল 

কপিহিন। 
 

(৩) অনাস্থা প্রস্তাি প্রাপপ্তি িি উিহজলা পনি তােী অপেসাি ১০ (দশ) কাে তপদিহসি মহধ্য একজন 

কম তকততা পনহয়াে কপিহিন এিং উক্ত কম তকততা অপিহোেসমূহেি পিষহয় িক্তিয প্রদাহনি জনয ১০ 

(দশ) কাে তপদিহসি সময় প্রদান কপিয়া অপিেুক্ত যচয়ািমযান িা সদসযহক কািণ দশ তাহনাি যনাটিশ 

পদহিন। 
 

(৪) জিাি সহন্তাষজনক পিহিপচত না েইহল উি-ধ্ািা (৩) অনুোয়ী পনেুক্ত কম তকততা জিাি প্রাপপ্তি 

অনপধ্ক ৩০ (ক্তেশ) কাে তপদিহসি মহধ্য অনাস্থা প্রস্তাহি যে সকল অপিহোহেি িণ তনা কিা েহয়হছ, 

যস সকল অপিহোে তদন্ত কপিহিন। 
 

(৫) তদহন্ত অপিহোহেি সতযতা প্রমাপণত েইহল উি-ধ্ািা (৩) অনুোয়ী পনেুক্ত কম তকততা অনপধ্ক 

১৫ (িহনি) কাে তপদিহসি মহধ্য অপিেুক্ত যচয়ািমযান িা সদসযসে সংপিষ্ট সকল পনিাপচতত 

সদহসযি পনকি সিাি যনাটিশ যপ্রিণ পনক্তিতকিণিূি তক িপিষহদি পিহশষ সিা আেিান 

 



কপিহিন। 
 

(৬) যচয়ািমযাহনি পিরুহদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাহিি যক্ষহে িযাহনল যচয়ািমযান (ক্রমানুসাহি) এিং যকান 

সদহসযি পিরুহদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাহিি যক্ষহে িপিষহদি যচয়ািমযান সিায় সিািপতত্ব কপিহিনঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, যচয়ািমযান িা িযাহনল যচয়ািমযাহনি অনুিপস্থপতহত উিপস্থত সদসযযেহণি 

মহধ্য একজন সদসযহক ঐকযমহতযি পিপত্তহত সিািপত পনিাপচতত কিা োইহি। 
 

(৭) উি-ধ্ািা (৩) অনুোয়ী পনেুক্ত কম তকততা সিায় একজন িে তহিক্ষক পেসাহি উিপস্থত 

থাপকহিন। 
 

(৮) উি-ধ্ািা (১) এি উহেহশয আেুত সিাটি পনয়ন্ত্রণ িপেিূতত যকান কািণ ছািা স্থপেত কিা 

োইহি না এিং যমাি পনি তাপচত সদসয সংখ্যাি দুই-তৃতীয়াংশ সদসয সমন্বহয় সিাি যকািাম েটঠত 

েইহি। 
 

(৯) সিা শুরু েইিাি পতন ঘন্টাি মহধ্য উনু্মক্ত আহলাচনাি মাধ্যহম পসদ্ধান্ত গ্রেণ সম্ভি না েইহল 

অনাস্থা প্রস্তািটিি উিি যোিন িযালহিি মাধ্যহম যিাি গ্রেণ কপিহত েইহি। 
 

(১০) সিাি সিািপত অনাস্থা প্রস্তাহিি িহক্ষ িা পিিহক্ষ যকান প্রকাশয মতামত প্রকাশ কপিহিন 

না তহি পতপন িযালহিি মাধ্যহম উি-ধ্ািা (৯) অনুোয়ী যিাি প্রদান কপিহত িপিহিন পকন্তু পতপন 

পনণ তায়ক িা পদ্বতীয় যিাি পদহত িাপিহিন না। 
 

(১১) অনাস্থা প্রস্তািটি কমিহক্ষ ৯ (নয়) জন সদসয কতৃতক যিাহি েৃেীত েইহত েইহি। 
 

(১২) উি-ধ্ািা (৩) অনুোয়ী পনেুক্ত কম তকততা সিা যশষ েইিাি িি অনাস্থা প্রস্তাহিি কপি, িযালি 

যিিাি, যিাহিি েলােলসে সিাি কাে তপিিিণী প্রস্তুত কপিয়া আনুষপঙ্গক কােজিেসে 

সিকাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহিন। 
 

(১৩) সিকাি, উিেুক্ত পিহিচনা কপিহল, অনাস্থা প্রস্তাি অনুহমাদন অথিা অননুহমাদন কপিহি। 
 

(১৪) অনাস্থা প্রস্তািটি প্রহয়াজনীয় সংখ্যক যিাহি েৃেীত না েইহল অথিা যকািাহমি অিাহি সিা 

অনুটষ্ঠত না েইহল উক্ত তাপিহখ্ি িি ৬ (ছয়) মাস অপতক্রান্ত না েইহল সংপিষ্ট যচয়ািমযান িা 

সদহসযি পিরুহদ্ধ অনুরূি যকান অনাস্থা প্রস্তাি আনয়ন কিা োইহি না। 
 

(১৫) িপিষহদি যচয়ািমযান িা যকান সদহসযি দাপয়ত্বিাি গ্রেহণি ৬ (ছয়) মাহসি মহধ্য তাোি 

পিরুহদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাি আনয়ন কিা োইহি না। 
     
   
     
       
     

ঘচয়ািমযাি ও সদসযগদণি ছুটি   ৪০। যকান যচয়ািমযান িা যকান সদসযহক িপিষদ েুক্তক্তসঙ্গত কািহণ ১ (এক) িৎসহি সহি তাচ্চ ৩ 

(পতন) মাস ছুটি মঞ্জিু কপিহত িাপিহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, ৩ (পতন) মাহসি অপধ্ক ছুটি প্রহয়াজন েইহল সিকাহিি অনুহমাদন গ্রেণ 

কপিহত েইহিঃ 
 

আহিা শতত থাহক যে, মপেলা যচয়ািমযান িা সদহসযি মাতৃত্বকালীন ছুটি যিাহেি যক্ষহে সিকাপি 

পিপধ্ পিধ্ান প্রহোজয েইহি। 

 

     
   



     
       
     

সম্পনি সম্পনকতত ঘ াষণা   ৪১। যচয়ািমযান ও সদসয তাুঁোি কাে তিাি গ্রেহণি িূহি ত তাুঁোি এিং তাুঁোি িপিিাহিি যকান 

সদহসযি স্বত্ব, দখ্ল িা স্বাথ ত আহছ এই প্রকাি োিতীয় স্থািি ও অস্থািি সম্পপত্তি একটি পলপখ্ত 

পিিিণ সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত ও পনধ্ তাপিত িযক্তক্তি পনকি দাপখ্ল কপিহিন। 
 

িযাখ্যা।-"িপিিাহিি সদসয" িপলহত যচয়ািমযান ও সদহসযি স্বামী িা স্ত্রী এিং তাুঁোি সংহে 

িসিাসকািী এিং তাুঁোি উিি সম্পূণ তিাহি পনিতিশীল তাুঁোি যছহল-যমহয়, পিতা, মাতা ও িাই-

যিানহক িুোইহি। 

 

     
   
     
    অিম অধ্যায় 

পনিষদদি সভা, িমতা ও কার্ তািলী 
 

     

পনিষদদি সভা   ৪২। (১) প্রহতযক িপিষদ, িপিষহদি কাে তালহয় প্রপত মাহস অনূযন একটি সিা অনুষ্ঠাহনি িযিস্থা 

কপিহি এিং উক্ত সিা অপেস সমহয়ি মহধ্য অনুটষ্ঠত েইহি। 
 

(২) িপিষহদি ৫০% সদসয তলিী সিা আেিাহনি জনয যচয়ািমযাহনি পনকি পলপখ্ত অনুহিাধ্ 

জানাইহল পতপন ১৫ (িহনি) পদহনি মহধ্য অনুহষ্ঠয় একটি সিাি তাপিখ্ ও সময় পনধ্ তািণ কপিয়া 

সিা অনুষ্ঠাহনি অনূযন ৭ (সাত) পদন িূহি ত িপিষহদি সদসযেণহক যনাটিশ প্রদান কপিহিন। 
 

(৩) িপিষহদি যচয়ািমযান উি-ধ্ািা (২) অনুোয়ী তলিী সিা আেিান কপিহত িযথ ত েইহল িযাহনল 

যচয়ািমযান (ক্রমানুসাহি) ১০ (দশ) পদহনি মহধ্য অনুহষ্ঠয় সিা আেিান কপিয়া অনূযন ৭ (সাত) 

পদন িূহি ত িপিষহদি যচয়ািমযান ও সদসযেণহক যনাটিশ প্রদান কপিহিন; উক্তরূি সিা িপিষহদি 

কাে তালহয় পনধ্ তাপিত তাপিহখ্ অপেস চলাকালীন সমহয় অনুটষ্ঠত েইহি। 
 

(৪) তলিী সিা িপিচালনাকালীন সমহয় উিহজলা পনি তােী অপেসাি কতৃতক পনহয়ােকৃত একজন 

কম তকততা িে তহিক্ষক পেহসহি উিপস্থত থাপকহত িাপিহিন, পেপন উক্তরূি তলিী সিা িপিচালনা ও 

সিায় েৃেীত পসদ্ধাহন্তি পিষহয় উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি পনকি একটি পলপখ্ত প্রপতহিদন সিা 

অনুষ্ঠাহনি ৭ (সাত) পদহনি মহধ্য দাপখ্ল কপিহিন। 
 

(৫) যচয়ািমযান অথিা তাুঁোি অনুিপস্থপতহত তাুঁোি দাপয়ত্ব িালনকািী িযক্তক্ত, প্রহয়াজহন, যে যকান 

সময় িপিষহদি পিহশষ সিা আেিান কপিহত িাপিহিন। 
 

(৬) সদসযেহণি যমাি সংখ্যাি এক তৃতীয়াংহশি উিপস্থপতহত যকািাম েইহি, তহি যকািাহমি 

অিাহি যকান সিা মুলতিী েইহল মুলতিী সিায় যকান যকািাহমি প্রহয়াজন েইহি না। 
 

(৭) এই আইহন পিন্নরূি পিধ্ান না থাপকহল, িপিষহদি সিায় সকল পসদ্ধান্ত উিপস্থত সদসযেহণি 

সাধ্ািণ সংখ্যােপিষ্ঠ যিাহি েৃেীত েইহি। 
 

(৮) প্রহতযক সদহসযি একটি কপিয়া যিাি প্রদাহনি ক্ষমতা থাপকহি এিং যিাহিি সমতাি যক্ষহে 

সিািপত একটি পদ্বতীয় িা পনণ তায়ক যিাি প্রদান কপিহত িাপিহিন। 
 

(৯) িপিষহদি সিায় যচয়ািমযান অথিা তাুঁোি অনুিপস্থপতহত অগ্রাপধ্কাহিি ক্রমানুসাহি 

যচয়ািমযান িযাহনহলি সদসয অথিা উিহয়ি অনুিপস্থপতহত, উিপস্থত সদসযেণ কতৃতক পনি তাপচত 

যকান সদসয সিািপতত্ব কপিহিন। 
 

(১০) সিকাি কতৃতক এতদুহেহশয পনধ্ তাপিত কম তকততােণ িপিষহদি আমন্ত্রহণ িপিষহদি সিায় 

 



যোেদান এিং সিাি আহলাচনায় অংশগ্রেণ কপিহত িাপিহিন, তহি তাোহদি যিািাপধ্কাি 

থাপকহি না। 
 

(১১) যকান্ প্রস্তাি সংখ্যােপিষ্ঠ যিাহি েৃেীত েইয়াহছ িা েয় নাই তাো সিািপত উক্ত সিায় স্পষ্ট 

কপিয়া জানাইয়া পদহিন। 
 

(১২) সিাি আহলাচযসূপচহত কাপিেপি ও গুরুত্বিুণ ত পিষহয় যকাহনা পিহশষহজ্ঞি মতামত প্রহয়াজন 

েইহল িপিষদ উক্ত পিষয় িা পিষয়সমূহেি উিি মতামত প্রদাহনি জনয এক িা একাপধ্ক 

পিহশষজ্ঞহক সিায় আমন্ত্রণ জানাইহত িাপিহি। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি সভায় সম্পাদিীয় 

কার্ ত তানলকা 

  ৪৩। িপিষহদি যকান মূলতিী সিা িযতীত িপিষহদি অনয প্রহতযক সিায় সম্পাদনীয় কাে তািলীি 

একটি তাপলকা, উক্তরূি সিাি জনয পনধ্ তাপিত সমহয়ি অনূযন ৭ (সাত) পদন িূহি ত িপিষহদি 

প্রহতযক সদহসযি পনকি যপ্রিণ কপিহত েইহি এিং সিায় উিপস্থত সদসযেহণি সংখ্যােপিহষ্ঠি 

অনুহমাদন িযতীত, উক্তরূি তাপলকা িপেিূতত যকান পিষয় সিায় আহলাচনাি জনয আনীত েইহি 

না িা সম্পাপদত েইহি না; তহি, েপদ যচয়ািমযান মহন কহিন যে, এইরূি িপিপস্থপতি উদ্ভি 

েইয়াহছ োোি জনয িপিষহদি একটি জরুপি সিা আেিান কিা সমীচীন, তাো েইহল, পতপন 

সদসযেণহক অনূযন ৩ (পতন) পদহনি যনাটিশ প্রদাহনি িি এইরূি একটি সিা আেিান কপিহত 

িাপিহিন এিং উক্তরূি সিায় পনধ্ তাপিত আহলাচযসূচী িযতীত অনয যকান পিষয় আহলাচনা কিা 

োইহি না। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি কার্ তািলী নিষ্পন্ন   ৪৪। (১) িপিষহদি সকল কাে তািলী পিপধ্ দ্বািা পনধ্ তাপিত সীমাি মহধ্য ও িদ্ধপতহত িপিষহদি সিায় 

অথিা স্থায়ী কপমটিসমূহেি সিায় অথিা উোি যচয়ািমযান, সদসয, কম তকততা িা কম তচািী কতৃতক 

পনষ্পন্ন েইহি। 
 

(২) যকান িদ শূনয থাপকহল িা িপিষহদি েঠন প্রক্তক্রয়ায় যকান ত্রুটি িপেয়াহছ পকংিা িপিষহদি 

বিঠহক উিপস্থত েইিাি িা যিািদাহন িা অনয উিাহয় ইোি কােধ্ তািায় অংশগ্রেহণ অপধ্কাি না 

থাকা সহেও যকান িযক্তক্ত অনুরূি কাে ত কপিয়াহছন যকিল এই কািহণ িপিষহদি যকান কাে ত িা 

কাে তধ্ািা অনিধ্ েইহি না। 
 

(৩) িপিষহদি প্রহতযক সিাি কাে তপিিিণী এই উহেহশয সংিপক্ষত একটি িইহয় পলপিিদ্ধ কপিহত 

েইহি। 
 

(৪) সিাি কাে তপিিিণী স্বাক্ষপিত েইিাি িি েথাশীঘ্র সম্ভি িপিষহদি সকল পসদ্ধান্ত উিহজলা 

পনি তােী অপেসাহিি পনকি যপ্রিণ কপিয়া অনুপলপি যডিুটি কপমশনাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহত 

েইহি। 

 

     
   
     
       
     

স্থায়ী কনমটি গঠি ও উিাি 

কার্ তািলী 

  ৪৫। (১) িপিষদ উোি কাে তািলী সুচারুরূহি সম্পাদন কপিিাি জনয পনম্নিপণ তত পিষয়াপদি 

প্রহতযকটি সম্পহকত একটি কপিয়া স্থায়ী কপমটি েঠন কপিহি,েথাঃ- 
 



 

(ক) অথ ত ও সংস্থািন; 

 

(খ্) পেসাি পনিীক্ষা ও পেসাি িক্ষণ; 

 

(ে) কি পনরুিন ও আদায়; 

 

(ঘ) পশক্ষা, স্বাস্থয ও িপিিাি িপিকেনা; 
 

(ঙ) কৃপষ, মৎসয ও িশু সম্পদ ও অনযানয অথ তননপতক উন্নয়নমূলক কাজ; 

 

(চ) িল্লী অিকাঠাহমা উন্নয়ন, সংিক্ষণ, িক্ষণাহিক্ষণ, ইতযাপদ; 

 

(ছ) আইন-শংৃখ্লা িক্ষা; 
 

(জ) জন্ম-মতুৃয পনিন্ধন; 

 

(ে) সযাপনহিশন, িাপন সিিিাে ও িয়ঃপনস্কাশন; 

 

(ঞ) সমাজকলযাণ ও দুহোে ত িযিস্থািনা; 
 

(ি) িপিহিশ উন্নয়ন, িপিহিশ সংিক্ষণ ও িৃক্ষহিািণ; 

 

(ঠ) িাপিিাপিক পিহিাধ্ পনিসন, নািী ও পশশু কলযাণ (িািততয চট্রগ্রাহমি অপধ্িাসীহদি জনয 

প্রহোজয েইহি না); 
 

(ড) সংসৃ্কপত ও যখ্লাধ্ুলা। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এ উপল্লপখ্ত স্থায়ী কপমটি িযতীত িপিষদ, এই আইহনি পিধ্ান সাহিহক্ষ, 

প্রহয়াজহন, যডিুটি কপমশনাহিি অনুহমাদনক্রহম, অপতপিক্ত স্থায়ী কপমটি েঠন কপিহত িাপিহি। 
 

(৩) স্থায়ী কপমটিি সিািপত যকা-অিি সদসয িযতীত িপিষহদি সদসযেহণি মধ্য েইহত পনি তাপচত 

েইহিন এিং মপেলাহদি জনয সংিপক্ষত আসন েইহত পনি তাপচত সদসযেণ অনূযন এক-তৃতীয়াংশ 

স্থায়ী কপমটিি সিািপত থাপকহিনঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, ইউপনয়ন িপিষহদি যচয়ািমযান শুধ্ুমাে আইন শংৃখ্লা পিষয়ক কপমটিি 

সিািপত থাপকহিন। 
 

(৪) স্থায়ী কপমটি িাুঁচ েইহত সাত সদসয পিপশষ্ট েইহি এিং কপমটি প্রহয়াজহন, সংপিষ্ট পিষহয় 

পিহশষজ্ঞ যকান একজন িযক্তক্তহক কপমটিি সদসয পেসাহি যকা-অিি কপিহত িাপিহি, তহি যকা-

অিি সদহসযি যকান যিািাপধ্কাি থাপকহি না। 
 

(৫) অনযানয সদসযেণ স্থানীয় জনসাধ্ািহণি মধ্য েইহত সংপিষ্ট কপমটিহত অিদান িাপখ্িাি 

যোেযতা সম্পন্ন িযক্তক্তহদি মধ্য েইহত মহনানীত েইহিন। 
 

(৬) স্থায়ী কপমটিি সুিাপিশ িপিষহদি িিিতী সিায় পিহিচনাি িি েৃেীত েইহি; তহি যকান 

সুিাপিশ ইউপনয়ন িপিষহদ েৃেীত না েইহল তাোি েথাথ ততা ও কািণ পলপখ্তিাহি স্থায়ী কপমটিহক 

জানাইহত েইহি। 
 

(৭) স্থায়ী কপমটিি সকল কাে তধ্ািা িপিষহদি সাধ্ািণ সিাি অনুহমাদন সাহিহক্ষ চূিান্ত েইহি। 
 



(৮) পনম্নপলপখ্ত কািহণ িপিষদ যকান স্থায়ী কপমটি িাপঙ্গয়া পদহত িাপিহি, েথা :- 
 

(ক) পিপধ্ যমাতাহিক পনয়পমত সিা আেিান কপিহত না িাপিহল; 

 

(খ্) পনধ্ তাপিত যক্ষহে ক্রমােতিাহি িপিষদহক িিামশ ত প্রদাহন িযথ ত েইহল; অথিা 
 

(ে) এই আইন িা অনয যকান আইহনি পিধ্ান িপেিূতত যকান কাজ কপিহল। 
 

(৯) প্রহতযক স্থায়ী কপমটি প্রপত দুইমাস অন্তি সিায় পমপলত েইহি, তহি প্রহয়াজহন অপতপিক্ত সিা 

অনুষ্ঠান কপিহত িাপিহি। 
 

(১০) স্থায়ী কপমটিি কাে তািলী প্রপিধ্ান দ্বািা পনধ্ তাপিত েইহি, তহি উক্তরূি প্রপিধ্ান প্রণীত না েওয়া 

িে তন্ত িপিষহদি সাধ্ািণ সিায় স্থায়ী কপমটিি কাে তািলী পনরূিন কিা োইহি। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি নিি তািী িমতা   ৪৬। (১) এই আইহনি উহেশয সাধ্ন এিং িপিষহদি সিাি পসদ্ধান্ত িাস্তিায়নকহে যচয়ািমযান 

িপিষহদি পনি তােী ক্ষমতা প্রহয়াে কপিহিন। 
 

(২) এই আইহনি অনযানয ধ্ািায় িপণ তত পিষয়সমূেহক কু্ষণ্ন না কপিয়া যচয়ািমযান পনম্নরূি 

দাপয়ত্বসমূে িালন কপিহিন, েথা :- 
 

(ক) পতপন িপিষহদি সিায় সিািপতত্ব কপিহিন এিং সিা িপিচালনা কপিহিন; 

 

(খ্) িপিষহদি সকল কম তকততা-কম তচািীি কাজ কম ত তদািকী ও পনয়ন্ত্রণ কপিহিন এিং তাুঁোহদি 

যোিনীয় প্রপতহিদন প্রস্তুত কপিহিন; 

 

(ে) সিকাি িা পনধ্ তাপিত কতৃতিক্ষ কতৃতক পনধ্ তাপিত িযয় সীমা িে তন্ত িযয় পনি তাে কপিহিন; 

 

(ঘ) পতপন িা িপিষহদি সপচহিি যেৌথ স্বাক্ষহি িপিষহদি সকল আয় িযহয়ি পেসাি িপিচালনা 

কপিহিন; 

 

(ঙ) িপিষহদি িযয় পমিাহনা এিং িাওনা আদাহয়ি জনয যকান কম তকততা িা কম তচািীহক ক্ষমতা 

অি তণ কপিহিন; 

 

(চ) এই আইহনি অধ্ীন প্রহয়াজনীয় সকল পিিিণী ও প্রপতহিদন প্রস্তুত কপিহিন; 

 

(ছ) এই আইন িা পিপধ্ দ্বািা আহিাপিত অনযানয ক্ষমতা ও দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৩) যচয়ািমযান, িপিষহদি অনুহমাদন সাহিহক্ষ, আইন, অধ্যাহদশ িা পিপধ্-পিধ্ান এি িপিিন্থী 

নয়, এইরূি জনস্বাথ ত িা জনগুরুত্বিূণ ত যকান জরুপি কাজ সম্পাদহনি জনয পনহদতশ পদহত 

িাপিহিন, এিং এই ধ্িহনি কাে ত সম্পাদহনি িযয়িাি িপিষদ তেপিল েইহত িেহনি পনহদতশ পদহত 

িাপিহিন। 
 

(৪) উি-ধ্ািা (৩) অনুোয়ী েৃেীত কাে তক্রম সম্পহকত যচয়ািমযান িপিষহদি িিিতী সিায় 

প্রপতহিদন উিস্থািন কপিহিন এিং উক্ত প্রপতহিদন িপিষহদি সিায় অনুহমাপদত েইহত েইহি। 
 

(৫) উি-ধ্ািা (১), (২),(৩) ও (৪) এ িপণ তত দাপয়ত্ব ছািাও িপিষহদি যচয়ািমযান পনম্নিপণ তত ক্ষমতা 

প্রহয়াে কপিহিন, েথা :- 

 



 

(ক) পতপন িপিষহদি সিায় িপিষহদি সংপিষ্ট কম তকততা িা কম তচািীেণ ও অনযানয সিকাপি 

দপ্তহিি সংপিষ্ট কম তকততা িা কম তচািীেহণি উিপস্থপত পনক্তিত কপিহিন; 

 

(খ্) এই আইন িা তদধ্ীন প্রণীত পিপধ্ি িপিিন্থী এিং প্রশাসপনক পিশঙৃ্খলাি কািহণ সপচি এিং 

েস্তান্তপিত অনযানয দপ্তহিি কম তকততা ও কম তচািী িযতীত িপিষহদি পনয়ন্ত্রণাধ্ীন অনযানয 

কম তচািীেণহক প্রহয়াজহন েথােথ িদ্ধপত অনুসিণ কপিয়া সামপয়ক িিখ্াস্ত কপিহত িাপিহিন: 

 

তহি শতত থাহক যে, িপিষহদি িিিতী সাধ্ািণ সিায় উক্তরূি সামপয়ক িিখ্াস্ত অনুহমাপদত 

েইহত েইহি অনযথায় উো কাে তকি েইহি না; 
 

(ে) িপিষহদি সপচহিি পনকি েইহত িপিষহদি প্রশাসপনক পিষয় সংক্রান্ত যে যকান ক্লাপসোইড 

যিকডত িা নপথ পলপখ্তিাহি তলি কপিহত এিং আইন ও পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত আহদশ প্রদান কপিহত 

িাপিহিন; তহি পতপন এইরূি যকান ক্লাপসোইড যিকডত িা নপথ তলি কপিহত িাপিহিন না, োো 

সম্পূণ তরূহি সপচি িা সংপিষ্ট কম তকততাি পনজস্ব তোিধ্াহন থাপকহি; 

 

(ঘ) এই আইন িা পিপধ্, প্রপিধ্ান, ইতযাপদি িপিিন্থী এিং প্রশাসপনক পিশংৃখ্লা সটৃষ্টি কািহণ 

ইউপনয়ন িে তাহয় কম তিত কম তকততা-কম তচািীসে িপিষহদি পনয়ন্ত্রণাধ্ীন অনযানয কম তচািীহদি 

পিরুহদ্ধ েথােথ কতৃতিহক্ষি পনকি প্রহয়াজনীয় আইনানুে িযিস্থা গ্রেহণি জনয প্রপতহিদন যপ্রিণ 

কপিহত িাপিহিন; 

 

(ঙ) তাুঁোি পিহিচনায় িপিষহদি যকান পসদ্ধান্ত এই আইন িা অনয যকান আইন িা পিপধ্-পিধ্াহনি 

িপিিন্থী েইহল, অথিা উক্তরূি পসদ্ধান্ত িাস্তিাপয়ত েইহল উো জনস্বাস্থয, জনস্বাথ ত ও 

জনপনিািত্তা পিিন্ন কপিহি িপলয়া পিহিপচত েইহল, পতপন উো সিকাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহিন। 
 

(৬) িপিষহদি পনি তােী িা অনয যকান কাে ত িপিষহদি নাহম েৃেীত েইয়াহছ িপলয়া প্রকাশ কিা 

েইহি এিং উো পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত প্রমাপণকৃত েইহত েইহি। 
 

(৭) িপিষহদি বদনক্তন্দন যসিা প্রদানমূলক দাপয়ত্ব ত্বিাপন্বত কপিিাি লহক্ষয কম তকততাহদি মহধ্য 

পনি তােী ক্ষমতা পিিাজহনি প্রস্তাি িপিষহদি সিায় অনুহমাপদত েইহত েইহি এিং, 

প্রহয়াজনহিাহধ্, সমহয় সমহয়, ইো সংহশাধ্হনি এখ্পতয়াি িপিষহদি থাপকহি। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি কার্ািলী   ৪৭। (১) িপিষহদি প্রধ্ান কাে তািলী েইহি পনম্নরূি, েথা:- 
 

ক) প্রশাসন ও সংস্থািন পিষয়াপদ; 

 

(খ্) জনশংৃখ্লা িক্ষা; 
 

(ে) জনকলযাণমূলক কাে ত সম্পপকতত যসিা; এিং 
 

(ঘ) স্থানীয় অথ তননপতক ও সামাক্তজক উন্নয়ন সম্পপকতত িপিকেনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এ উপল্লপখ্ত প্রধ্ান কাে তািলীি উিি পিপত্ত কপিয়া িপিষহদি কাে তািলী পদ্বতীয় 

তেপসহল িপণ তত েইল। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) ও (২) এ োোই থাকুক না যকন, পিহশষ কপিয়া, এিং উক্তরূি উি-ধ্ািাসমূহেি 

সামপগ্রকতাহক কু্ষণ্ন না কপিয়া, সিকাি সংিপক্ষত আসহনি মপেলা সদসযহদি দাপয়ত্ব ও কততিয 

 



পিপধ্ দ্বািা পনধ্ তািণ কপিহত িাপিহি। তহি ইউপনয়ন িপিষহদি উন্নয়ন প্রকহেি (টি,আি,কাপিখ্া, 

যথাক িিাে ও অনযানয) সংপিষ্ট ওয়াহডতি এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়ন কপমটিি 

যচয়ািমযাহনি দাপয়ত্ব সংিপক্ষত মপেলা আসহনি সদসযহক অি তণ কপিহত েইহি। 
     
   
     
       
     

ইউনিয়ি পনিষদদি পুনলশ ও 

গ্রাম প্রনতিিা নিষয়ক কার্ তািলী 

  ৪৮। (১) সিকাি, সমহয় সমহয়, চাপেদা যমাতাহিক গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম িুপলশ িাপেনী েঠন 

কপিহত িাপিহি এিং সিকাি কতৃতক উক্ত গ্রাম িুপলশ িাপেনী পনহয়াে, প্রপশক্ষণ, শংৃখ্লা এিং 

চাকুপিি শততািলী পনধ্ািণ ত কিা েইহি। 
 

(২) সিকাি যেরূি পনহদতশ প্রদান কপিহি গ্রাম িুপলশ যসইরূি ক্ষমতা প্রহয়াে ও দাপয়ত্ব িালন 

কপিহি। 
 

(৩) যডিুটি কপমশনাহিি পনকি েপদ প্রতীয়মান েয় যে, যকান ইউপনয়ন িা তাোি অংশ পিহশহষ 

জনপনিািত্তা ও গ্রাম প্রপতিক্ষা পিষহয় পিহশষ িযিস্থা গ্রেহণি প্রহয়াজন িপেয়াহছ যসই যক্ষহে উক্ত 

এলাকাি প্রাপ্তিয়স্ক সক্ষম িযক্তক্তেণহক আহদহশ উপল্লপখ্ত িদ্ধপতহত েণিাোিায় পনহয়াক্তজত 

কপিহত িাপিহি। 
 

(৪) উি-ধ্ািা (৩) এি অধ্ীন আহদশ জাপি কিা েইহল িপিষদ আহদহশ উপল্লপখ্ত ক্ষমতা প্রহয়াে ও 

দাপয়ত্ব িালন কপিহি। 

 

     
   
     
       
     

িাগনিক সিদ প্রকাশ   ৪৯। (১) এই আইহনি অধ্ীন েটঠত প্রপতটি িপিষদ, পনধ্ তাপিত িদ্ধপত অনুসিণ কপিয়া পিপিন্ন 

প্রকাহিি নােপিক যসিা প্রদাহনি পিিিণ, যসিা প্রদাহনি শততসমূে এিং পনপদতষ্ট সময়সীমাি মহধ্য 

যসিা প্রদান পনক্তিত কপিিাি পিিিণ প্রকাশ কপিহি োো "নােপিক সনদ"(Citizen Charter) িপলয়া 

অপিপেত েইহি। 
 

(২) সিকাি িপিষহদি জনয আদশ ত নােপিক সনদ সংক্রান্ত পনহদতপশকা প্রণয়ন কপিহি এিং 

িপিষদ আইন ও পিপধ্ সাহিহক্ষ, এ পনহদতপশকাি প্রহয়াজনীয় িপিিততন ও িপিিধ্ তন কপিিাি ক্ষমতা 

িাপখ্হি : 

 

তহি শতত থাহক যে, এই ধ্িহনি িপিিততন িা িপিিধ্ তন কিা েইহল, তাো অিেপতি জনয 

সিকািহক অিপেত কপিহত েইহি। 
 

(৩) নােপিক সনদ সমহয় সমহয় োল নাোদ কপিহত েইহি। 
 

(৪) নােপিক সনদ সংক্রান্ত পিপধ্মালা প্রণয়হন পনম্নিপণ তত পিষয় অন্তিুতক্ত থাপকহি, েথা :- 
 

(ক) প্রপতটি যসিাি পনিুতল ও স্বে পিিিণ; 

 

(খ্) যসিা প্রদাহনি মূলয; 
 

(ে) যসিা গ্রেণ ও দাপি কিা সংক্রান্ত যোেযতা ও প্রক্তক্রয়া; 
 

(ঘ) যসিা প্রদাহনি পনপদতষ্ট সময়সীমা; 
 

 



(ঙ) যসিা সংক্রান্ত পিষহয় নােপিকহদি দাপয়ত্ব; 

 

(চ) যসিা প্রদাহনি পনিয়তা; 
 

(ছ) যসিা প্রদান সংক্রান্ত অপিহোে পনষ্পপত্তি প্রক্তক্রয়া; এিং 
 

(জ) সনহদ উপল্লপখ্ত অঙ্গীকাি লংঘহনি েলােল। 
     
   
     
       
     

উন্নততি তথয প্রর্ুক্তক্তি িযিিাি 

ও সুশাসি 

  ৫০। (১) প্রহতযক ইউপনয়ন িপিষদ সুশাসন পনক্তিত কপিিাি লহক্ষয পনপদতষ্ট সময়সীমাি মহধ্য 

উন্নততি তথয প্রেুক্তক্ত িযিোি কপিহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এি উহেশয িূিণকহে সিকাি আপথ তক ও কাপিেপি সাোেযসে অনযানয সোয়তা 

প্রদান কপিহি। 
 

(৩) িপিষদ নােপিক সনহদ িপণ তত আধ্ুপনক যসিা সংক্রান্ত পিষয়সে সিকাপিিাহি প্রদত্ত সকল 

যসিাি পিিিণ উন্নততি তথয প্রেুক্তক্তি মাধ্যহম নােপিকহদি জ্ঞাত কপিিাি িযিস্থা কপিহি। 

 

     
   
     
    িিম অধ্যায় 

পনিষদদি আনথ তক িযিস্থাপিা, সম্পদ ও তিনিল 
 

     

পনিষদদি সম্পনি অর্তি, দখদল 

িানখিাি ও নিষ্পনি কনিিাি 

িমতা 

  ৫১। (১) প্রহতযক িপিষহদি সম্পপত্ত অজতহনি, দখ্হল িাপখ্িাি ও পনষ্পপত্ত কপিিাি এিং চুক্তক্তিদ্ধ 

েইিাি ক্ষমতা থাপকহি; তহি, স্থািি সম্পপত্ত অজতন িা পনষ্পপত্তি যক্ষহে িপিষদহক সিকাহিি 

িূি তানুহমাদন গ্রেণ কপিহত েইহি। 
 

(২) সিকাি পনম্নিপণ তত পিষহয় পিপধ্ প্রণয়ন কপিহত িাপিহি, েথা :- 
 

(ক) িপিষহদি মাপলকানাধ্ীন িা উোি উিি নযস্ত সম্পপত্তি িযিস্থািনা, িক্ষণাহিক্ষণ, েস্তান্তি, 

পনয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত; 

 

(খ্) িপিষহদি জনয প্রহয়াজনীয় স্থািি সম্পপত্ত অপধ্গ্রেণ সংক্রান্ত। 
 

(৩) িপিষদ প্রপিধ্ান দ্বািা পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত- 

 

(ক) উোি মাপলকানাধ্ীন িা উোি উিি িা উোি তোিধ্াহন নযস্ত যে যকান সম্পপত্তি িযিস্থািনা, 

িক্ষণাহিক্ষণ, িপিদশ তন ও উন্নয়ন কপিহত িাপিহি; 

 

(খ্) এই আইন িা পিপধ্ি উহেশয িূিণকহে উক্ত সম্পপত্ত কাহজ লাোইহত িাপিহি; এিং 
 

(ে) দান, পিক্রয়, িন্ধক, ইজািা, পিপনমহয়ি মাধ্যহম যে যকান সম্পপত্ত অজতন িা েস্তান্তি কপিহত 

িাপিহি। 
 

(৪) িপিষদ েথােথ জপিহিি মাধ্যহম উোি পনয়ন্ত্রণাধ্ীন সকল সম্পপত্ত পিিিণাপদ প্রস্তুত কপিয়া 

প্রপত িৎসি উো োলনাোদ কপিহি এিং, প্রহোজয যক্ষহে, সম্পহদি পিিিণী, মানপচে প্রস্তত 

কপিয়া উোি একটি অনুপলপি পনধ্ তাপিত কতৃতিহক্ষি পনকি যপ্রিণ কপিহি। 
 

 



(৫) এই আইন িা পনধ্ তাপিত িদ্ধপত উহিক্ষা িা লংঘন কপিয়া েপদ সম্পপত্ত অজতন, দখ্ল ও পনষ্পপত্ত 

কিা েয়, তাো েইহল, উো অনিধ্ িপলয়া েণয েইহি এিং সংপিষ্ট পসদ্ধান্ত গ্রেণ ও প্রদানকািী 

িযক্তক্ত িা িযক্তক্তেণ এই আইহনি অধ্ীন অিিাধ্ কপিয়াহছন িপলয়া েণয েইহি এিং উক্তরূি 

অিিাহধ্ি জনয এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী শাক্তস্ত প্রািয েইহিন। 
     
   
     
       
     

পনিষদদ সম্পদ িস্তান্তি   ৫২। সিকাি, যকান িপিষদ িা উোি স্থানীয় অপধ্হক্ষহেি মহধ্য অিপস্থত যকান সিকাপি সম্পপত্ত 

সংপিষ্ট আইন িা পিপধ্-পিধ্ান অনুোয়ী উক্ত িপিষদহক েস্তান্তি কপিহত িাপিহি এিং উক্তরূি 

েস্তান্তপিত সম্পপত্ত ঐ িপিষহদি উিি িততাইহি ও উোি পনয়ন্ত্রণাধ্ীহন থাপকহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি তিনিল   ৫৩। (১) প্রহতযক ইউপনয়ন িপিষহদি জনয সংপিষ্ট িপিষহদি নাহম একটি তেপিল থাপকহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন েটঠত তেপিহল পনম্নিপণ তত উৎসসমূে যথহক প্রাপ্ত অথ ত জমা েইহি, 

েথাঃ- 
 

(ক) সিকাি এিং অনযানয কতৃতিক্ষ কতৃতক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জিুী; 
 

(খ্) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত সকল স্থানীয় উৎস েইহত আয়; 

 

(ে) অনয যকান িপিষদ পকংিা যকান স্থানীয় কতৃি তক্ষ কতৃতক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জিুী; 
 

(ঘ) সিকাি কতৃতিক্ষ মঞ্জিুীকৃত ঋণসমূে (েপদ থাহক); 

 

(ঙ) িপিষদ কতৃকত, প্রহোজয যক্ষহে, আদায়কৃত সকল কি, যিইি, যিাল, পেস ও অনযানয দািী 

িািদ প্রাপ্ত অথ ত; 
 

(চ) িপিষহদি উিি নযস্ত এিং তৎকতৃতক পনপম তত িা পনয়পন্ত্রত িা িপিচাপলত পিদযালয়, োসিাতাল, 

ঔষধ্ালয়, িিন, প্রপতষ্ঠান িা িূতত কাে ত েইহত প্রাপ্ত সকল আয় িা মুনাো; 
 

(ছ) যকান ট্রাহষ্টি পনকি েইহত উিহঢৌকন িা অনুদান পেসাহি প্রাপ্ত অথ ত; 
 

(জ) এই আইহনি পিধ্ান অনুোয়ী প্রাপ্ত জপিমানা ও অথ তদহণ্ডি অথ ত; 
 

(ে) িপিষদ কতৃতক প্রাপ্ত অনয সকল প্রকাি অথ ত; 
 

(ঞ) এই আইন কাে তকি েইিাি কাহল সংপিষ্ট িপিষহদি সম্পূণ ত এখ্পতয়াহি উদ্িৃত্ত তেপিল। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি িযয়   ৫৪। (১) তেপিহলি অথ ত পনম্নপলপখ্ত খ্াতসমূহে অগ্রাপধ্কাি পিপত্তহত িযয় কপিহত েইহি, েথা :- 
 

(ক) িপিষহদি কম তকততা ও কম তচািীহদি যিতন ও িাতা প্রদান; 

 



 

(খ্) এই আইহনি অধ্ীন তেপিহলি উিি দায়েুক্ত িযয়; 

 

(ে) এই আইন িা আিাততঃ িলিৎ অনয যকান আইন িা অধ্যাহদশ দ্বািা নযস্ত িপিষহদি দাপয়ত্ব 

সম্পাদন ও কততিয িালহনি জনয িযয়; 

 

(ঘ) পনধ্ তাপিত কতৃতিহক্ষি িূি তানুহমাদনক্রহম িপিষদ কতৃতক যঘাপষত তেপিহলি উিি দায়েুক্ত িযয়; 

 

(ঙ) সিকাি কতৃতক িপিষহদি উিি যঘাপষত দায়েুক্ত িযয়। 
 

(২) এই আইহনি উহেশয িূিণকহে িপিষদ যেরূি উিেুক্ত মহন কপিহি িপিষহদি তেপিল 

েইহত যসইরূি অথ ত িযয় কপিিাি ক্ষমতা উোি থাপকহি। 
 

(৩) তেপিহল জমা খ্াহত উদ্িৃত্ত অথ ত, সিকাি সমহয় সমহয় যেরূি পনহদতশ পদহি, যসইরূি খ্াহত 

িযয় েইহি। 
 

(৪) িপিষহদি তেপিল িপিষদ যচয়ািমযান ও সপচহিি যেৌথ স্বাক্ষহি িপিচাপলত েইহি। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি তিনিল সংিিণ িা 

নিনিদয়াগ এিং নিদশষ তিনিল 

গঠি 

  ৫৫। (১) িপিষহদি তেপিহল জমাকৃত অথ ত যকান সিকাপি যট্রজািীহত িা সিকাপি যট্রজািীি কাে ত 

িপিচালনাকািী যকান িযাংহক িা সিকাি কতৃতক সমহয় সমহয় পনধ্ তাপিত অনয যকান আপথ তক 

প্রপতষ্ঠাহন জমা িাপখ্হত েইহি। 
 

(২) িপিষদ পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত উোি তেপিহলি যে যকান অংশ পিপনহয়াে কপিহত িাপিহি। 
 

(৩) িপিষদ, সিকাহিি িূি তানুহমাদনক্রহম, যকান পিহশষ উহেহশয িৃথক তেপিল েঠন এিং 

সংিক্ষণ কপিহত িাপিহি, োো সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত িপিচাপলত ও পনয়পন্ত্রত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

দায়র্ুক্ত িযয়   ৫৬। (১) িপিষদ তেপিহলি উিি দায়েুক্ত িযয় পনম্নরূি েইহি, েথাঃ - 
 

(ক) িপিষহদি চাকুপিহত পনহয়াক্তজত সকল কম তকততা ও কম তচািীহক (যপ্রষহণ পনহয়ােপ্রাপ্ত পকংিা 

পনজস্ব) যিতন ও িাতা পেহসহি প্রহদয় সমুদয় অথ ত; 
 

(খ্) সিকাি কতৃতক পনহদতপশত িপিষহদি পনিাচতন িপিচালনা, পেসাি পনিীক্ষা িা সমহয় সমহয় 

সিকাহিি পনহদতশক্রহম অনয যকান পিষহয়ি জনয িপিষদ কতৃতক প্রহদয় অথ ত; 
 

(ে) যকান আদালত িা ট্রাইিুযনাল কতৃতক িপিষহদি পিরুহদ্ধ প্রদত্ত যকান িায়, পডক্রী িা যিাহয়দাদ 

কােকতি কপিিাি জনয প্রহয়াজনীয় অথ ত; এিং 
 

(ঘ) সিকাি কতৃতক দায়েুক্ত িপলয়া যঘাপষত অনয যে যকান িযয়। 
 

(২) িপিষহদি তেপিহলি উিি দায়েুক্ত যকান িযহয়ি খ্াহত েপদ যকান অথ ত অিপিহশাপধ্ত থাহক, 

তাো েইহল যে িযক্তক্ত িা িযক্তক্তিহে তি যেোজহত উক্ত তেপিল থাপকহি যসই িযক্তক্ত িা িযক্তক্তিে তহক 

 



সিকাি, আহদশ দ্বািা, উক্ত তেপিল েইহত েতদিূ সম্ভি উক্ত অথ ত িপিহশাধ্ কপিিাি পনহদতশ পদহত 

িাপিহি। 
     
   
     
    দশম অধ্যায় 

িাদর্ি ও নিসাি নিিীিা 
 

     

িাদর্ি   ৫৭। প্রহতযক ইউপনয়ন িপিষদ প্রপত অথ ত িৎসি শুরু েইিাি অনূযন ৬০ (ষাি) পদন িূহি ত পনধ্ তাপিত 

িদ্ধপতহত ওয়াডত সিা েইহত প্রাপ্ত অগ্রাপধ্কাহিি পিপত্তহত উক্ত অথ ত িৎসহিি সম্ভািয আয় ও িযয় 

পিিিণী সেপলত একটি িাহজি প্রণয়ন কপিহি। 
 

(২) ইউপনয়ন িপিষদ সংপিষ্ট স্থায়ী কপমটি এিং স্থানীয় জনসাধ্ািহণি উিপস্থপতহত প্রকাশয িাহজি 

অপধ্হিশন অনুষ্ঠান কপিয়া িাহজি যিশ কপিহি এিং িপিষহদি িিিতী সিায় িাসকৃত 

িাহজহিি অনুপলপি উিহজলা পনিােী অপেসাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহি। 
 

(৩) যকান ইউপনয়ন িপিষদ অথ ত িৎসি শুরু েইিাি িূহি ত উক্ত িাহজি প্রণয়ন কপিহত িযথ ত েইহল 

সংপিষ্ট উিহজলা পনি তােী অপেসাি সম্ভািয আয় িযহয়ি একটি পিিিণী প্রস্তুত ও প্রতযয়ন কপিহি 

এিং এইরূি প্রতযয়নকৃত পিিিণী ইউপনয়ন িপিষহদি অনুহমাপদত িাহজি িপলয়া েণয েইহি। 
 

(৪) উিহজলা পনি তােী অপেসাি উি-ধ্ািা (২) এি অধ্ীন প্রণীত িাহজহিি অনুপলপি প্রাপপ্তি ৩০ 

(ক্তেশ) পদহনি মহধ্য িাহজহি যকান ত্রুটি থাপকহল উো সংহশাধ্ন কপিয়া িপিষদহক অিপেত 

কপিহি এিং অনুরূিিাহি প্রণীত িাহজি ইউপনয়ন িপিষহদি িাহজি িপলয়া েণয েইহি। 
 

(৫) যকান অথ ত িৎসি যশষ েইিাি িূহি ত যে যকান সময় উক্ত িৎসহিি জনয প্রহয়াজন েইহল 

ইউপনয়ন িপিষদ সংহশাপধ্ত িাহজি প্রণয়ন কপিয়া উোি অনুপলপি উিহজলা পনিােী অপেসাহিি 

পনকি যপ্রিণ কপিহি এিং উক্ত সংহশাপধ্ত িাহজহিি যক্ষহেও উি ধ্ািা (৪) এি পিধ্ানািলী 

প্রহোজয েইহি। 
 

(৬) এই আইন অনুোয়ী েটঠত ইউপনয়ন িপিষদ দাপয়ত্বিাি গ্রেহণি িি অথ ত িৎসহিি অিপশষ্ট 

সমহয়ি জনয িাহজি প্রণয়ন কপিহত িাপিহি এিং উক্ত িাহজহিি যক্ষহেও এই ধ্ািাি পিধ্ানািলী 

প্রহোজয েইহি। 

 

     
   
     
       
     

নিসাি   ৫৮। ইউপনয়ন িপিষহদি আয় ও িযহয়ি পেসাি পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত ও েিহম সংিক্ষণ কপিহত 

েইহি। 
 

(২) প্রহতযক অথ ত িৎসহিি যশহষ ইউপনয়ন িপিষদ উক্ত অথ ত িৎসহিি আয় ও িযহয়ি পেসাি প্রস্তুত 

কপিহি এিং ইউপনয়ন িপিষহদি সকল স্থায়ী কপমটি ও জনসাধ্ািহণি উিপস্থপতহত অনুটষ্ঠত 

িাহজি অপধ্হিশহন এই পেসাি যিশ কপিহি। 
 

(৩) ইউপনয়ন িপিষদ িিিতী অথ ত িৎসহিি ৬০ (ষাি) পদহনি মহধ্য উি-ধ্ািা (২) অনুোয়ী 

িপিষহদি আয়-িযহয়ি চূিান্ত পেসাি এি পিিিণ উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি পনকি যপ্রিণ 

কপিহি; উিহজলা পনি তােী অপেসাি সমপন্বত প্রপতহিদন সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত ছহক যডিুটি 

কপমশনাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহি এিং যডিুটি কপমশনাি সমপন্বত প্রপতহিদন পনধ্ তাপিত ছহক 

সিকাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহি। 

 

     



   
     
       
     

নিিীিক নিদয়াগ   ৫৯। ইউপনয়ন িপিষহদি তেপিহলি পেসািসমূে সিকাি যেরূি পিপেত কপিহি, যসইরূি সমহয় ও 

স্থাহন এিং পনধ্ তাপিত প্রক্তক্রয়ায় পনেুক্ত যকান পনিীক্ষক কতৃতক িিীপক্ষত ও পনিীপক্ষত েইহি। 
 

(২) এই ধ্ািা অনুোয়ী পনেুক্ত পনিীক্ষক দণ্ড পিপধ্, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এি ২১ ধ্ািা মহত 

জনহসিক (Public Servant) িপলয়া েণয েইহিন। 
 

(৩) পনিীক্ষক তেপিহলি যে সকল পেসাি উিস্থািহনি জনয অনুহিাধ্ জানাইহিন, িপিষহদি 

যচয়ািমযান, যক্ষেমত, যসই সকল পেসাি পনিীক্ষহকি পনকি উিস্থািন কপিহিন িা কিাইিাি 

িযিস্থা গ্রেণ কপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

নিিীিকগদণি িমতা   ৬০। (১) এই আইন অনুোয়ী পনিীক্ষাি প্রহয়াজহন যকান পনিী্ক্ষক- 

 

(ক) পনিীক্ষা কাে ত েথােথিাহি িপিচালনাি জনয পতপন যেরূি আিশযক িপলয়া পিহিচনা কপিহিন 

যসইরূি যকান তথয তাোি সম্মুহখ্ উিস্থািন পকংিা পলপখ্তিাহি সিিিাে কপিিাি জনয 

যচয়ািমযানহক অনুহিাধ্ কপিহত িাপিহিন; 

 

(খ্) যে িযক্তক্ত উক্তরূি যকান তথযাপদি জনয বকপেয়ত পদহত দায়ী, অথিা যে িযক্তক্তি পনয়ন্ত্রহণ 

উক্তরূি যকান দপলল িা তথয থাহক, অথিা সংপিষ্ট ইউপনয়ন িপিষহদি সদসযেহণি সপেত, দ্বািা 

িা িহক্ষ যকান অংশ িা স্বাথ ত, প্রতযক্ষ িা িহিাক্ষিাহি, এিং তাোি স্বনাহমই েউক িা তাোি 

অংশীদাহিি নাহমই েউক, থাহক, যসইরূি যকান িযক্তক্তহক িযক্তক্তেতিাহি উিপস্থত েইিাি জনয 

পলপখ্ত অনুহিাধ্ কপিহত িাপিহিন; এিং 
 

(ে) উক্তরূি অিস্থাি যপ্রপক্ষহত তাোি সম্মুহখ্ উিস্থাপিত যকান িযক্তক্তহক উক্তরূি যকান তথয 

সম্পহকত একটি যঘাষণা প্রস্তুত কপিয়া উো স্বাক্ষি কপিিাি জনয, অথিা যকান প্রহশ্নি উত্তি পদিাি 

জনয অথিা যকান পিিৃপত প্রস্তুত কপিয়া উো দাপখ্ল কপিিাি জনয অনুহিাধ্ কপিহত িাপিহিন; 

 

(ঘ) পনিীক্ষা কতৃতিক্ষ পনিীক্ষা সমািনাহন্ত প্রপতহিদন দাপখ্ল কপিহিন, োোহত অনযানয পিষহয়ি 

সপেত উহল্লখ্ থাপকহি- 

 

(অ) তেপিল তসরুহেি ঘিনা; 
 

(আ) িপিষদ তেপিহলি ক্ষপত, অিচয়, অথিা অিপ্রহয়াহেি ঘিনা; 
 

(ই) পেসাি িক্ষহণি যক্ষহে অনযানয অপনয়ম; 

 

(ঈ) পনিীক্ষা কতৃতিহক্ষি মহত যে সকল িযক্তক্ত উি-দো (অ), (আ) ও (ই) এ িপণ তত অপনয়হমি জনয 

প্রতযক্ষ িা িহিাক্ষিাহি দায়ী তাোহদি নাম প্রপতহিদহন উহল্লখ্ থাপকহত েইহি; 

 

(ঙ) পনিীক্ষা কতৃতিক্ষ, পনিীক্ষা প্রপতহিদহনি কপি িপিষদহক প্রদান কপিয়া, তাোি অনুপলপি 

সিকাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহি; 

 

(চ) পনিীক্ষা কতৃতিক্ষ কতৃতক পচপিত অপনয়ম সংক্রান্ত সকল পিষহয়, িপিষদ দ্রতু েথােথ িযিস্থা 

গ্রেণ কপিহি এিং েৃেীত িযিস্থা পনিীক্ষা কতৃতিক্ষ, সিকািহক অিপেত কপিহি। 

 



 

(২) েপদ যকান িযক্তক্ত উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী পনিীক্ষক কতৃতক প্রদত্ত অনুহিাধ্ িালন কপিহত 

অিহেলা কহি িা অস্বীকৃপত জানায়, তাো েইহল, পনিীক্ষক, যে যকান সময়, উক্ত পিষয়টি সংপিষ্ট 

উিহজলা পনি তােী অপেসািহক অিপেত কপিহত িাপিহিন; উিহজলা পনি তােী অপেসাি, যে িযক্তক্ত 

পনিীক্ষক কতৃতক প্রদত্ত অনুহিাধ্ িালন কপিহত অিহেলা কপিহতহছ িা অস্বীকৃপত জানাইয়াহছ যসই 

িযক্তক্তহক যেরূি উিেুক্ত মহন কপিহিন যসইরূি পনহদতশ প্রদান কপিহত িাপিহিন এিং উক্ত পনহদতশ 

ঐ িযক্তক্তি জহনয অিশযই িালনীয় েইহি। 
     
   
     
       
     

নিিীিা সংক্রান্ত নিনধ্ প্রণয়ি   ৬১। সিকাি পনিীক্ষা সংক্রান্ত পিপধ্ প্রণয়ন কপিহি, োোহত অনযানয পিষহয়ি মহধ্য পনম্নপলপখ্ত 

পিষয়সমূে অন্তিুতক্ত থাপকহি, েথাঃ- 
 

(ক) পনিীক্ষা প্রপতহিদন সংক্রান্ত সময়সীমা; 
 

(খ্) পেসািিহেি গুরুত্বিূণ ত অসংেপত িা অপনয়ম; 

 

(ে) অথ ত িা সম্পপত্তি যকানরূি ক্ষপত িা অিচয়; 

 

(ঘ) পনিীক্ষা প্রপতহিদহনি উিি িযিস্থা গ্রেহণি সময়সীমাসে অনযানয কিণীয় পিষয়ািলী; 
 

(ঙ) অনিধ্িাহি অথ ত প্রদানকািী িা অথ ত প্রদানকািী কতৃতিহক্ষি পিরুহদ্ধ পিপধ্ অনুোয়ী িযিস্থা 

গ্রেণ সম্পপকতত সুপনপদতষ্ট সুিাপিশ; 

 

(চ) পেসািিহেি অিযন্তিীণ পনিীক্ষা; 
 

(ছ) পেসািিহেি পিহশষ পনিীক্ষা। 

 

     
   
     
    একাদশ অধ্যায় 

পনিষদদি কম তকততা ও কম তচািী 
 

     

ইউনিয়ি পনিষদদি কম তকততা ও 

কম তচািী 

  ৬২। প্রহতযক ইউপনয়ন িপিষহদি একজন সপচি, একজন পেসাি সেকািী-কাম-কম্পম্পউিাি 

অিাহিিি থাপকহিন, োোিা সিকাি িা সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত যকান কতৃি তহক্ষি মাধ্যহম পনেুক্ত 

েইহিন। 
 

(২) সিকাি, ইউপনয়ন িপিষহদি কম তকততা ও কম তচািী পনহয়াে, চাকুপিি শতত পনধ্ তািণ, যিতন-িাতা 

প্রদান, শংৃখ্লা ও শাক্তস্তমূলক িযিস্থা গ্রেণ, অিসি প্রদান ইতযাপদ পিষহয় পিপধ্ প্রণয়ন কপিহি। 
 

(৩) িপিষদ, সিকাহিি িুি তানুহমাদনক্রহম, িপিষহদি অনযানয সকল কম তকততা ও কম তচািীি 

ক্ষমতা ও দাপয়ত্ব িালন সম্পপকতত পিষহয় প্রপিধ্ান প্রণয়ন কপিহি। 
 

(৪) সিকাহিি িূিানু তহমাদনক্রহম, ইউপনয়ন িপিষদ, প্রহয়াজনহিাহধ্, অপতপিক্ত জনিল পনহয়াে 

কপিহত িাপিহি, োোহদি যিতন, িাতা সংপিষ্ট ইউপনয়ন িপিষহদি পনজস্ব তেপিল েইহত 

িপিহশাধ্ কপিহত েইহি। 

 

     
   
     



       
     

সিকানি কম তকততা ও কম তচািীদদি 

পনিষদদ িস্তান্তদি সিকাদিি 

িমতা 

  ৬৩। (১) পনধ্ তাপিত শতত সাহিহক্ষ িপিষহদি সাধ্ািণ িা পিহশষ কাে ত সম্পাদহনি লহক্ষয সিকাি 

তৃতীয় তেপসহল িপণ তত সিকাপি কম তকততা িা কম তচািী এিং তাোহদি কাে তািলী পনধ্ তাপিত সমহয়ি 

জনয িপিষহদ েস্তান্তি কপিহত িাপিহি, উক্তরূহি েস্তান্তপিত কম তকততা িা কম তচািীেণ সংপিষ্ট 

িপিষহদি িযিস্থািনায় দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন েস্তান্তপিত যকান সিকাপি কম তকততা িা কম তচািীি পিরুহদ্ধ 

শঙৃ্খলামূলক িযিস্থা গ্রেণ সমীচীন মহন কপিহল িপিষদ এ পিষহয় প্রাথপমক অনুসন্ধান কপিয়া 

সংপিষ্ট কম তকততা িা কম তচািীি পনহয়ােকািী কতৃতিহক্ষি পনকি প্রপতহিদন যপ্রিণ কপিহি। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন িপিষহদ েস্তান্তপিত কম তকততা িা কম তচািীেণ তাোহদি উিি অপি তত 

সাধ্ািণ দাপয়ত্ব ছািাও িপিষদ কতৃতক, সমহয় সমহয়, পনধ্ তাপিত অনযানয দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৪) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন েস্তান্তপিত কম তকততা িা কম তচািীেণ িপিষহদি পনকি এই আইন িা 

পিপধ্ অনুোয়ী স্থানান্তপিত নহে উক্তরূি সিকাপি প্রকে, স্কীম, িপিকেনা ইতযাপদ িাস্তিায়হনি 

দাপয়ত্ব িালন কপিহিন । 
 

(৫) সংপিষ্ট িপিষদ কতৃতক িযয়িাি িেহনি ক্ষমতা অজতন না কিা িে তন্ত উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন 

েস্তান্তপিত কম তকততা িা কম তচািীহদি যিতন, িাতা ও অনযানয আপথ তক সুপিধ্া সিকাি কতৃতক প্রহদয় 

েইহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি নিি তানচত প্রনতনিনধ্ ও 

কম তকততা িা কম তচািীগদণি 

সম্পকত 

  ৬৪। (১) িপিষহদি িযিস্থািনাধ্ীন কম তকততা িা কম তচািীেহণি আইনেত অপধ্কাি ও যিশােত 

স্বাধ্ীনতা পনক্তিত কপিিাি লহক্ষয সিকাি পনি তাপচত জনপ্রপতপনপধ্ এিং িপিষহদি পনয়ন্ত্রণাধ্ীন িা 

িপিষহদ েস্তান্তপিত কম তকততা িা কমচতািীেহণি মহধ্য সম্পকত পনধ্ তািণ পিষয়ক একটি আচিণ পিপধ্ 

(Code of Conduct) প্রণয়ন কপিহি। 
 

(২) িপিষহদি যে যকান সিায় উিপস্থত কম তকততাহদি মতামত সিাি কাে তপিিিণীহত উহল্লখ্ 

থাপকহত েইহি। 
 

(৩) পনি তাপচত যকান জনপ্রপতপনপধ্ যকান কম তকততা িা কম তচািীহক যকান কাে ত সম্পাদহনি জনয 

যমৌপখ্ক পনহদতশনা প্রদান কপিহলও সংপিষ্ট কাজটি িাস্তিায়হনি িূহি ত পলপখ্তিাহি পনহদতশনা পদহত 

েইহি। 

 

     
   
     
    িাদশ অধ্যায় 

পনিষদদি কিাদিাপ 
 

     

পনিষদ কতৃতক কিাদিাপ   ৬৫। (১) ইউপনয়ন িপিষদ চতুথ ত তেপসহল উপল্লপখ্ত সকল অথিা যে যকান কি, যিইি, যিাল, 

পেস ইতযাপদ পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত আহিাি কপিহত িাপিহি। 
 

(২) িপিষদ কতৃতক আহিাপিত সকল কি, যিইি, যিাল, পেস ইতযাপদ পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত প্রজ্ঞাপিত 

েইহি এিং সিকাি পিন্নরূি পনহদতশ না পদহল উক্ত আহিাহিি পিষয়টি আহিাহিি িূহি তই প্রকাশ 

কপিহত েইহি। 
 

 



(৩) যকান কি, যিইি, যিাল ও পেস আহিাহিি িা উোি িপিিততহনি যকান প্রস্তাি অনুহমাপদত 

েইহল অনুহমাদনকািী কতৃতিক্ষ কতৃতক যে তাপিখ্ েইহত উো কাে তকি েইহি িপলয়া পনহদতশ পদহি 

যসই তাপিখ্ েইহত উো কাে তকি েইহি। 
     
   
     
       
     

আদশ ত কি তফনসল   ৬৬। সিকাি ইউপনয়ন িপিষহদি জনয প্রাক প্রকাশনাি মাধ্যহম আদশ ত কি তেপসল প্রণয়ন 

কপিহত িাপিহি এিং অনুরূি তেপসল চূিান্তিাহি প্রকাপশত েইহল উক্ত আদশ ত কি তেপসহল 

উপল্লপখ্ত কহিি িপিমাণ সকল িপিষহদি জনয নমুনা পেসাহি েণয েইহি। 

 

     
   
     
       
     

কি সংক্রান্ত দায়   ৬৭। (১) যকান িযক্তক্ত িা ক্তজপনসিহেি উিি কি, যিইি, যিাল পকংিা পেস আহিাি কিা োইহি 

পক না উো পনধ্ তািহণি প্রহয়াজহন িপিষদ যনাটিহশি মাধ্যহম উক্ত িযক্তক্তহক প্রহয়াজনীয় তথয 

সিিিাে কপিহত িা এতদ্সংক্রান্ত দপললিে, পেসাি িই িা ক্তজপনসিে দাপখ্ল কপিিাি জনয 

পনহদতশ পদহত িাপিহি। 
 

(২) এতদুহেহশয ক্ষমতাপ্রাপ্ত িপিষহদি যকান সদসয িা কম তচািী েথােথ যনাটিশ প্রদাহনি িি 

যকান ইমািত িা অঙ্গন কি আহিািহোেয পক না উো োচাই কপিিাি জনয উক্ত ইমািত িা 

অঙ্গহন প্রহিশ কপিহত িাপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

কি সংগ্রি ও আদায়, ইতযানদ   ৬৮। (১) এই আইহন পিন্নরূি পিধ্ান না থাপকহল, এই আইহনি অধ্ীন আহিািহোেয সকল কি, 

যিইি, যিাল িা পেস পনধ্ তাপিত িযক্তক্ত কতৃতক পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত আদায় কপিহত েইহি। 
 

(২) এই আইহনি অধ্ীন িপিষদ কতৃকত দািীহোেয সকল কি, যিইি, যিাল, পেস এিং অনযানয 

অথ ত সিকাপি দাপি পেসাহি আদায়হোেয েইহি। 
 

(৩) এতদুহেহশয ক্ষমতাপ্রাপ্ত িপিষহদি যে যকান সদসয িা কম তকততা পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত িহকয়া 

যকান কি, যিইি, যিাল িা পেস আদাহয়ি জনয ক্তজপনসিে িাহজয়াপ্ত ও পনস্পপত্ত কপিহত িাপিহি। 
 

(৪) উি-ধ্ািা (৩) এি পিধ্ান সহেও, সিকাি যকান িপিষদহক এই আইহনি অধ্ীন প্রািয সকল 

অনাদায়ী কি, যিইি, যিাল, পেস িা অনযানয িহকয়া অথ ত আদায় কপিিাি উহেহশয সংপিষ্ট 

িযক্তক্তি মাপলকানাধ্ীন স্থািি ও অস্থািি সম্পপত্ত যক্রাক এিং পিক্রয় কপিিাি ক্ষমতা প্রদান কপিহত 

িাপিহি। 
 

(৫) উি-ধ্ািা (৪) এি অধ্ীন প্রদত্ত ক্ষমতা যকান্ কম তকততা িা যকান্ যশ্রণীি কম তকততা পক প্রকাহি 

প্রহয়াে কপিহিন তাো সিকাি পিপধ্ দ্বািা পনধ্ তািণ কপিহি। 

 

     
   
     
       
     



কি নিধ্ তািণ, মূলযায়ি ইতযানদি 

নিরুদদ্ধ আপনি 

  ৬৯। এই আইহনি অধ্ীন ধ্াে ত যকান কি, যিইি, যিাল িা পেস িা এতদ্সংক্রান্ত যকান সম্পপত্তি 

মূলযায়ন অথিা যকান িযক্তক্ত কতৃকত উো প্রদাহনি দাপয়ত্ব সম্পহকত যকান আিপত্ত পলপখ্ত দিখ্াহস্তি 

মাধ্যহম পনধ্ তাপিত কতৃি তহক্ষি পনকি এিং পনধ্ তাপিত সময় ও িদ্ধপতহত উত্থািন কপিহত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

কি নিনধ্   ৭০। (১) িপিষদ কতৃকত ধ্ােকৃতত সকল কি, যিইি, যিাল, পেস এিং অনযানয দাপি পিপধ্ দ্বািা 

পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত ধ্াে ত, আহিাি, ইতযাপদ িপিচালনা ও পনয়ন্ত্রণ কিা োইহি। 
 

(২) এই ধ্ািায় উপল্লপখ্ত পিষয় সম্পপকতত পিপধ্হত অনযানয পিষহয়ি মহধ্য কিদাতাহদি কিণীয় এিং 

কি ধ্াে তকািী ও আদায়কািী কম তকততা ও অনযানয কতৃতিহক্ষি ক্ষমতা ও দাপয়ত্ব সম্পহকত পিধ্ান 

থাপকহি। 

 

     
   
     
    ত্রদয়াদশ অধ্যায় 

সিকাদিি িমতা 
 

     

পনিষদদি ঘিকর্ত, ইতযানদ 

পনিদশ তদিি িমতা 

  ৭১।(১) সিকাি িা সিকাি কতৃতক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে যকান কম তকততা িপিষদহক পনম্নরূি পনহদতশ 

পদহত িাপিহি, েথাঃ- 
 

(ক) িপিষহদি যেোজহত িা পনয়ন্ত্রণাধ্ীন যে যকান যিকডত, যিক্তজস্টাি িা অনযানয নপথিে 

উিস্থািনঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, প্রহয়াজহন এই সকল যিকডত, যিক্তজস্টাি িা নপথিহেি েহিাকপি িাপখ্য়া মূল 

কপি ৯০ (নব্বই) পদহনি মহধ্য সংপিষ্ট িপিষহদ যেিত পদহত েইহি; 

 

(খ্) যে যকান পিিান ত, প্লযান, প্রাক্কলন, আয়-িযয় পিিিণী ইতযাপদ দাপখ্ল; 

 

(ে) িপিষদ সংপিষ্ট যে যকান তথয িা প্রপতহিদন সিিিাে। 
 

(২) িপিষহদি আহয়ি উৎস পেসাহি যকান দাপি িপিতযাে িা যকান প্রপতষ্ঠান িন্ধ কপিয়া যদওয়াি 

িূহি ত সিকাহিি িূি তানুমপত গ্রেণ কপিহত েইহি। 
 

(৩) যডিুটি কপমশনাি িা তৎকতৃতক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে যকান কম তকততা যে যকান িপিষদ এিং 

িপিষহদি নপথিে, স্থািি অস্থািি সম্পপত্ত, সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকেসে যে যকান পনমাণ ত 

কাজ িপিদশ তন কপিহত িাপিহিন। 
 

(৪) িপিষহদি যচয়ািমযান, সপচি ও অনযানয কম তকততা িা কম তচািীেণ উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী 

পনেুক্ত কম তকততাহক সেহোপেতা কপিহত িাধ্য থাপকহিন। 
 

(৫) সিকাি, পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত, পনপদতষ্ট সময় িি িি প্রহতযক িপিষহদি প্রশাসপনক কােক্রতম 

সংক্রান্ত িািেিহমন্স অপডি সম্পন্ন কপিহি। 

 

     
   
     
       
     



কানিগনি তদািনক ও পনিদশ তি   ৭২। সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত যকান পিিাহেি পিিােীয় প্রধ্ান এিং তৎকতৃতক মহনানীত 

কাপিেপি কম তকততােণ িপিষহদি মাধ্যহম িাস্তিায়নাধ্ীন উক্ত পিিাহেি উন্নয়ন প্রকেসমূে এিং 

সংপিষ্ট যিকডত ও নপথিে িপিদশ তন কপিহত িাপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

সিকাদিি নদক নিদদতশিা প্রদাি 

এিং তদন্ত কনিিাি িমতা 

  ৭৩। (১) এই আইহন োো পকছুই থাকুক না যকন, সিকাি, সিকাহিি নীপতি সাহথ সঙ্গপত িাপখ্য়া 

যে যকান িপিষদহক আপথ তক িযিস্থািনা, কম তকততা ও কম তচািী িযিস্থািনা, পিপিন্ন প্রকাি প্রকে 

প্রণয়ন ও প্রকহেি উিকািহিােী পনি তাচন, িপিষদ ও ওয়াডত সিাি কাে তক্রম িপিচালনা, ইতযাপদ 

পিষহয় পদক পনহদতশনা প্রদান কপিহত িাপিহি, এিং িপিষদ উক্তরূি পদক পনহদতশনা 

িাধ্যতামুলকিাহি অনুসিণ কপিহি। 
 

(২) যকান প্রকে িাস্তিায়ন িা যকানরূি আপথ তক অপনয়ম িা িপিষহদি অনয যে যকান অপনয়হমি 

পিষহয় প্রাপ্ত অপিহোে সিকাি িা সিকাি কতৃকত পনেুক্ত এক িা একাপধ্ক কম তকততা তদন্ত কপিহত 

িাপিহিন এিং সংপিষ্ট িপিষদ উক্ত তদন্ত কাজ িপিচালনায় সেহোপেতা কপিহিন। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (২) অনুোয়ী তদন্ত সম্পাদহনি িি তদহন্তি েলােহলি উিি পিপত্ত কপিয়া 

সিকাি, এই আইহনি পিধ্ান সাহিহক্ষ, দায়ী িযক্তক্ত, কম তকততা ও কম তচািী িা িপিষহদি পিরুহদ্ধ 

িযিস্থা গ্রেণ কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদ, পনিষদদি ঘচয়ািমযাি, 

সদসয ও দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম তকততাদদি নিরুদদ্ধ িযিস্থা 

গ্রিণ 

  ৭৪। (১) েপদ সিকাহিি পনকি এই মহম ত প্রতীয়মান েয় যে, যকান িপিষদ িা িপিষহদি 

যচয়ািমযান, সদসয ও দাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততািা এই আইন িা সিকাহিি অনয যকান আহদশ দ্বািা 

পনধ্ তাপিত দাপয়ত্ব সম্পাদহন িযথ ত েইয়াহছ, তাো েইহল, সিকাি অথিা সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত 

কতৃতিক্ষ পলপখ্ত আহদশ দ্বািা পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য উক্তরূি দাপয়ত্ব িালহনি জনয িপিষদ িা 

যচয়ািমযানহক পনহদতশ পদহত িাপিহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য দাপয়ত্ব সম্পাদহন িা আহদশ িালহন িযথ ত েইহল 

সিকাি সংপিষ্টহদি েুক্তক্তসংেত সুহোে প্রদান কপিয়া, কািণ দশ তাইহিন এিং উক্তরূি দাপয়ত্ব 

সম্পাদন িা আহদশ িালহনি জনয যে যকান কম তকততা িা কতৃি তক্ষহক দাপয়ত্ব িালনাহথ ত পনহয়াে 

কপিহিন এিং এতদ্সংপিষ্ট আপথ তক সংহিষ, প্রহোজয যক্ষহে, িপিষহদি তেপিল িা সংপিষ্টহদি 

িযক্তক্তেত তেপিল েইহত িেহনি পনহদতশ প্রদান কপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি নসদ্ধান্ত, কার্ তনিিিণী, 

ইতযানদ িানতল িা স্থনগতকিণ 

  ৭৫।(১) সিকাি স্বয়ং অথিা িপিষহদি যচয়ািমযান িা সদসয িা দাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা িা অনয 

যকান িযক্তক্তি আহিদহনি যপ্রপক্ষহত িপিষহদি যে যকান কাে তপিিিণী িা পসদ্ধান্ত িাপতল িা স্থপেত 

কপিহত িাপিহি, েপদ উক্তরূি পসদ্ধান্ত িা কাে তপিিিণী- 
 

(ক) আইনসংেতিাহি েৃেীত না েইয়া থাহক; 

 

(খ্) এই আইন িা অনয যকান আইহনি িপিিন্থী িা অিিযিোিমূলক েইয়া থাহক; 

 

 



(ে) মানুহষি জীিন, স্বাস্থয, জনপনিািত্তা এিং সাম্প্রদাপয়ক সম্প্রীপত েুমপকি সম্মুখ্ীন কহি অথিা 

দাঙ্গা িা েেিা-পিিাহদি সটৃষ্টি সম্ভািনা সটৃষ্ট কহি; অথিা 
 

(ঘ) সিকাি কতৃতক জাপিকৃত পদকপনহদতশনামূলক পসদ্ধাহন্তি িপিিন্থী েয়। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী যকান পসদ্ধান্ত িা কাে তপিিিণী িাপতল িা স্থপেত কপিিাি িূহি ত সিকাি 

সংপিষ্ট িপিষদহক েথােথ শুনাপনি সুহোে পদয়া উক্ত শুনানীি পিপত্তহত সংপিষ্ট িপিষহদি 

কাে তপিিিণী িা পসদ্ধান্ত িাপতল িা সংহশাধ্ন িা চূিান্ত কপিহি। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী িপিষহদি যকান পসদ্ধান্ত িা কাে তপিিিণী িাপতল িা সংহশাধ্ন কিা 

প্রহয়াজন মহন কপিহল, উি-ধ্ািা (২) অনুোয়ী চূিান্ত পসদ্ধান্ত গ্রেহণি িূি ত িে তন্ত সিকাি 

সামপয়কিাহি উক্ত কাে তপিিিণীি পসদ্ধান্ত স্থপেত কপিহত িাপিহি। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি িানষ তক, আনথ তক ও 

প্রশাসনিক প্রনতদিদি 

  ৭৬।(১) িপিষদ প্রহতযক িৎসি সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত েিহম ও িদ্ধপতহত িপিষহদি িাপষ তক, 

আপথ তক ও প্রশাসপনক প্রপতহিদন প্রস্তুত কপিহি এিং িিিতী িৎসহিি ৩০ যসহেেহিি মহধ্য উো 

সিকাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এ প্রদত্ত পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য প্রপতহিদন প্রকাশ কপিহত না িাপিহল সিকাি 

িপিষহদি অনুকূহল অনুদান প্রদান স্থপেত িাপখ্হত িাপিহি। 
 

(৩) িপিষহদি সপচি যচয়ািমযাহনি সহঙ্গ িিামশ তক্রহম উক্ত প্রপতহিদন প্রস্তুত কপিহিন এিং উো 

চূিান্ত অনুহমাদহনি জনয িপিষহদি সিায় উিস্থািন কপিহিন। 
 

(৪) ইউপনয়ন িপিষহদি প্রশাসপনক প্রপতহিদন উিহজলা পনি তােী অপেসাহিি পনকি যপ্রিণ 

কপিহত েইহি এিং উিহজলা পনি তােী অপেসাি সমপন্বত প্রপতহিদন সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত ছহক 

যডিুটি কপমশনাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহিন এিং যডিুটি কপমশনাি সমপন্বত প্রপতহিদন পনধ্ তাপিত 

ছহক সিকাহিি পনকি যপ্রিণ কপিহিন। 
 

(৫) সিকাি উি-ধ্ািা (৪) অনুসাহি প্রাপ্ত সমপন্বত িাপষ তক প্রপতহিদন সংসহদি িিিতী অপধ্হিশহন 

উিস্থািন কপিহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদ িানতল ও পুিঃনিি তাচি   ৭৭। (১) সিকাি পনম্নপলপখ্ত কািহণ েথােথ তদন্তিূি তক সিকাপি যেহজি প্রজ্ঞািন দ্বািা িপিষদ 

িাপতল কপিহত িাপিহি, েথাঃ- 
 

(ক) পনধ্ তাপিত সমহয়ি মহধ্য িিিতী অথ ত িৎসহিি িাহজি িাশ কপিহত িযথ ত েইহল; অথিা 
 

(খ্) িপিষহদি ৭৫% (শতকিা ৭৫ িাে) পনি তাপচত সদসয িদতযাে কপিহল; অথিা 
 

(ে) িপিষহদি ৭৫% (শতকিা ৭৫ িাে) পনি তাপচত সদসয এই আইহনি অধ্ীন অহোেয েওয়াি 

কািহণ অিসাপিত েইহল ; অথিা 
 

(ঘ) িপিষদ ক্ষমতাি অিিযিোি কপিহল; অথিা 
 

 



(ঙ) সিকাহিি পিহিচনায় যকান িপিষদ এই আইন ও অনযানয আইন িা পিপধ্ এিং সিকাহিি 

সাকুতলাি, িপিিে ইতযাপদি মাধ্যহম অপি তত দাপয়ত্ব িালহন ধ্ািািাপেকিাহি িযথ ত েইহলঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, িপিষদ িাপতল কপিিাি িূহি ত িপিষদহক েুক্তক্তসংেতিাহি শুনানীি সুহোে 

পদহত েইহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী িপিষদ িাপতহলি আহদশ প্রজ্ঞািন জািীি তাপিখ্ েইহত কাে তকি েইহি 

এিং যেহজি প্রজ্ঞািহনি কপি পনি তাচন কপমশহন যপ্রিণ কপিহত েইহি। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) অনুোয়ী প্রজ্ঞািন জািীি তাপিখ্ েইহত িপিষহদি যচয়ািমযান ও সকল সদহসযি 

আসন শূনয েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি এিং উক্ত আসন শূনয েইিাি অনূযন ১৮০ (একশত আপশ) 

পদহনি মহধ্য িুনঃপনি তাচন অনুষ্ঠাহনি মাধ্যহম িপিষদ িুনে তটঠত েইহি। 
 

(৪) িুনে তটঠত িপিষহদি সদসযেণ িপিষহদি অিপশষ্ট যময়াহদি জনয পনি তাপচত েইহিন এিং 

দাপয়ত্ব িালন কপিহিন। 
 

(৫) িপিষদ িাপতল েইিাি এিং িুনে তটঠত েইিাি অন্তি ততীকালীন সমহয় সিকাি কতৃকত পনেুক্ত 

একটি প্রশাসপনক কপমটি িপিষহদি োিতীয় কাে তক্রম িপিচালনা কপিহি। 
 

(৬) িপিষহদি সকল সম্পদ ও দায় উি-ধ্ািা (৪) অনুোয়ী িুনে তটঠত িপিষহদি উিি দাপয়ত্ব 

গ্রেহণি িি েইহত িপিষহদি অিপশষ্ট যময়াদকাল িে তন্ত এিং উি-ধ্ািা (৫) অনুোয়ী েটঠত 

প্রশাসপনক কপমটিি উিি দাপয়ত্ব গ্রেহণি তাপিখ্ েইহত িপিষদ িুনে তঠন েওয়া িে তন্ত িততাইহি। 
     
   
     
    চতুদতশ অধ্যায় 

তথয প্রানপ্তি অনধ্কাি 
 

     

তথয প্রানপ্তি অনধ্কাি   ৭৮। (১) প্রচপলত আইহনি পিধ্ান সাহিহক্ষ, িাংলাহদহশি যে যকান নােপিহকি িপিষদ সংক্রান্ত 

যে যকান তথয, পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত, প্রাপপ্তি অপধ্কাি থাপকহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এ োো পকছুই থাকুক না যকন, সিকাি জনস্বাথ ত এিং স্থানীয় প্রশাসপনক 

পনিািত্তাি স্বাহথ ত যেহজি প্রজ্ঞািন দ্বািা, যে যকান যিকডত িা নপথিে ক্লাপসোইড যিকডত পেসাহি 

পিহশষ যশ্রণীিুক্ত কপিহত িাপিহি। 
 

(৩) যকান িযক্তক্তি উক্তরূি পিহশষ যশ্রণীিুক্ত যিকডত ও নপথিহেি তথয জাপনিাি অপধ্কাি থাপকহি 

না এিং িপিষদ এই সংক্রান্ত যে যকান আহিদন অগ্রােয কপিহত িাপিহি। 
 

(৪) সিকাি, সাধ্ািণ িা পিহশষ আহদশ দ্বািা, এলাকাি জনসাধ্ািহণি পনকি সিিিােহোেয 

তহথযি একটি তাপলকা প্রকাহশি জনয িপিষদহক আহদশ পদহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

তথয সিিিাদিি পদ্ধনত   ৭৯। (১) যকান িযক্তক্তি যকান তহথযি প্রহয়াজন েইহল তাোহক পনধ্ তাপিত েিহম এিং পনধ্ তাপিত পে 

পদয়া িপিষহদি যচয়ািমযাহনি িিািহি পলপখ্ত আহিদন কপিহত েইহি; উক্ত দিখ্াস্ত নামঞ্জিু িা 

অনযরূি পনষ্পপত্ত না েইহল সপচি পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য োপচত তথয সিিিাে কপিহিন। 
 

 



(২) যকান িযক্তক্তি আহিদন নামঞ্জিু েইহল উক্ত নামঞ্জহুিি কািণ তাোহক পলপখ্তিাহি 

জানাইহত েইহি। 
     
   
     
       
     

তথয প্রদাদিি িাধ্যিাধ্কতা   ৮০। (১) িপিষহদি সপচি িা দাপয়ত্বপ্রাপ্ত অনয যকান কম তকততা িা কম তচািী এই অধ্যাহয় িপণ তত 

যনাটিোইড যিকডতিে িযতীত অনযানয তথয পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত পনপদতষ্ট যময়াহদি মহধ্য সিিিাে 

কপিহত িাধ্য থাপকহি। 
 

(২) েপদ সপচি িা দাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা িা কম তচািী পনপদতষ্ট যময়াহদি মহধ্য উক্তরূি তথয সিিিাে 

না কহিন, তাো েইহল প্রপতপদহনি পিলহেি জনয ৫০/- (িঞ্চাশ) িাকা োহি জপিমানা পদহত েইহি 

এিং উক্ত জপিমানাি অথ ত িপিষহদি তেপিহল জমা েইহি। 
 

(৩) িপিষহদি সপচি িা দাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা িা কম তচািী েপদ তথয সিিিাে না কহিন, অথিা েপদ 

তাোি জানা সহেও অসতয িা িুল তথয সিিিাে কহিন, তাো েইহল পতপন অনূযন ১,০০০/- (এক 

োজাি) িাকা অথ ত দহণ্ড দক্তণ্ডত েইহিন। 

 

     
   
     
       
     

সিল নিশ্বাদস কৃত কার্ ত িিণ   ৮১। এই আইন, পিপধ্ িা প্রপিধ্ান িা আহদহশি অধ্ীন সিল পিশ্বাহস কৃত যকান কাহে তি েহল যকান 

িযক্তক্ত ক্ষপতগ্রস্ত েইহল িা ক্ষপতগ্রস্ত েইিাি সম্ভািনা থাপকহল তজ্জনয সিকাি, িপিষদ িা উোহদি 

পনকি েইহত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকান িযক্তক্তি পিরুহদ্ধ যকান যদওয়ানী িা যেৌজদািী মামলা িা অনয 

যকান আইনেত কাে তক্রম গ্রেণ কিা োইহি না। 

 

     
   
     
    পঞ্চদশ অধ্যায় 

টিউদিানিয়াল সু্কল, ঘকানচং ঘসন্টাি, প্রাইদভি িাসপাতাল, ইতযানদ নিিনিকিণ 
 

     

টিউদিানিয়াল সু্কল, ঘকানচং 

ঘসন্টাি ইতযানদ নিিনিকিণ 

  ৮২। (১) এই আইন কােকতি েওয়াি তাপিহখ্ িা তৎিিিতীহত িপিষদ এলাকায় িপিষহদি পনিন্ধন 

িযতীত যিসিকাপিিাহি িা িযক্তক্তেতিাহি িপিচাপলত টিউহিাপিয়াল সু্কল িা যকাপচং যসন্টাি চালু 

কিা োইহি না; উক্তরূি পনিন্ধহনি জনয পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত িপিষহদি যচয়ািমযান িিািহি 

আহিদন কপিহত েইহি এিং উক্তরূি আহিদন প্রাপপ্তি িি িপিষদ প্রহয়াজনীয় তদন্ত কপিয়া 

সহন্তাষজনক পিহিপচত েইহল িপিষদ সিাি অনুহমাদক্রহম পনিন্ধহনি অনুমপত প্রদান কপিহি । 
 

(২) এই আইন জাপি েওয়াি সময় যে সকল টিউহিাপিয়াল সু্কল িা যকাপচং যসন্টাি চালু থাপকহি যস 

সকল প্রপতষ্ঠান সিকাি কতৃতক পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত পনিন্ধহনি জনয আহিদন 

কপিহল িপিষদ সংপিষ্ট প্রপতষ্ঠানহক পনিন্ধন কপিহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, যকান সিকাপি সম্পপত্তহত সিকাহিি িূি তানুহমাদন িযতীত এই ধ্িহনি 

টিউহিাপিয়াল সু্কল িা যকাপচং যসন্টাি চালু কপিিাি আহিদন কপিহল উো পনিন্ধন কিা োইহি নাঃ 
 

আিও শতত থাহক যে, সিকাপি সম্পপত্তহত িূি ত েইহত চালুকৃত প্রপতষ্ঠান পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য 

সিকাপি সম্পপত্ত িযিোি সংক্রান্ত অনুমপত না িাইহল উক্তরূি প্রপতষ্ঠাহনি পনিন্ধন পনপদতষ্ট 

সমহয়ি িি িাপতল িপলয়া েণয েইহি। 
 

 



(৩) উি-ধ্ািা (১) ও (২) এি অধ্ীন পনিপন্ধত প্রপতটি প্রপতষ্ঠাহনি পনিন্ধন িাুঁচ িৎসি অন্তি অন্তি 

সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত পে পদয়া নিায়ন কপিহত েইহি। 
     
   
     
       
     

প্রাইদভি িাসপাতাল, ইতযানদ 

নিিনিকিণ 

  ৮৩। (১) এই আইন কােকতি েওয়াি তাপিহখ্ িা তৎিিিতীহত িপিষহদি এখ্পতয়ািাধ্ীন এলাকায় 

িপিষহদ েথাপনয়হম পনিন্ধন িযতীত যকান প্রাইহিি োসিাতাল, িযািাহমপডকযাল ইনপস্টটিউি 

ইতযাপদ প্রপতষ্ঠা কিা োইহি না। 
 

(২) এই আইন জাপি েওয়াি সময় যে সকল প্রাইহিি োসিাতাল, িযািাহমপডকযাল ইনপস্টটিউি 

চালু থাপকহি যস সকল প্রপতষ্ঠান সিকাি কতৃতক পনপদষ্ট সমহয়ি মহধ্য পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত 

পনিন্ধহনি জনয আহিদন কপিহল িপিষদ সংপিষ্ট প্রপতষ্ঠানহক পনিন্ধন কপিহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, যকান সিকাপি সম্পপত্তহত সিকাহিি িূি তানুহমাদন িযতীত এই ধ্িহনি 

প্রাইহিি োসিাতাল, িযািাহমপডকযাল ইনপস্টটিউি চালু কপিিাি আহিদন কপিহল উো পনিন্ধন 

কিা োইহি নাঃ 
 

আিও শতত থাহক যে, সিকাপি সম্পপত্তহত িূি ত েইহত চালুকৃত প্রপতষ্ঠান পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য 

সিকাপি সম্পপত্ত িযিোি সংক্রান্ত অনুমপত না িাইহল উক্ত প্রপতষ্ঠাহনি পনিন্ধন পনপদতষ্ট সমহয়ি 

িি িাপতল িপলয়া েণয েইহি। 
 

(৩) উি-ধ্ািা (১) ও (২) এি অধ্ীন পনিপন্ধত প্রপতটি প্রপতষ্ঠাহনি পনিন্ধন ৫ (িাুঁচ) িৎসি অন্তি 

অন্তি সিকাি কতৃতক পনধ্ তাপিত পে পদয়া নিায়ন কপিহত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

নিিনিকিদণ িযথ ততাি দণ্ড   ৮৪। যকান িযক্তক্ত িপিষহদি পনিন্ধন িযতীত যকান টিউহিাপিয়াল সু্কল, যকাপচং যসন্টাি, প্রাইহিি 

োসিাতাল িা িযািাহমপডকযাল ইনপস্টটিউি স্থািন িা িপিচালনা কপিহল অথিা উক্তরূি প্রপতষ্ঠান 

িা োসিাতাহলি পনিন্ধন িাপতল কপিিাি িিও উো িপিচালনা অিযােত িাপখ্হল অনপধ্ক 

৫,০০০/- (িাুঁচ োজাি) িাকা অথ তদহণ্ড দক্তণ্ডত েইহি এিং উক্তরূি অথ তদণ্ড আহিাহিি তাপিহখ্ি 

িহিও সংপিষ্ট প্রপতষ্ঠান িা োসিাতাল িপিচালনা িন্ধ না কপিহল প্রপতপদহনি জনয িাুঁচশত িাকা 

োহি অপতপিক্ত জপিমানা পদহত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদ কতৃতক নফ আদায়   ৮৫। িপিষদ উোি এখ্পতয়ািাধ্ীন এলাকায় পনিপন্ধত টিউহিাপিয়াল সু্কল, যকাপচং যসন্টাি, 

প্রাইহিি োসিাতাল, িযািাহমপডকযাল ইনপস্টটিউি ইতযাপদি পনকি েইহত সিকাি কতৃতক 

পনধ্ তাপিত োহি িাৎসপিক পে আদায় কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     



পুিঃনিিনিকিণ   ৮৬। (১) যকান টিউহিাপিয়াল সু্কল, যকাপচং যসন্টাি, প্রাইহিি োসিাতাল, িযািাহমপডকযাল 

ইনপস্টটিউি ইতযাপদি পনিন্ধন ধ্ািা ৮২ এিং ৮৩ এি শততাংহশ িপণ তত অপনয়ম িযতীত, পনজস্ব 

িযতযহয়ি কািহণ িাপতল েইয়া ধ্ািা ৮৪ অনুোয়ী দণ্ড প্রাপ্ত েইহল জপিমানা প্রদাহনি ছয় মাহসি 

মহধ্য পদ্বগুণ িপিমাণ জপিমানাসে িুনঃপনিপন্ধকিহণি জনয পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত কািণ উহল্লখ্ 

িূি তক আহিদন কপিহত িাপিহি। 
 

(২) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন দাপখ্লকৃত আহিদন তদন্তিূি তক সহন্তাষজনক পিহিপচত েইহল 

িপিষদ সংপিষ্ট প্রপতষ্ঠানহক িুনঃপনিন্ধন কপিহত িাপিহিঃ 
 

তহি শতত থাহক যে, যকান প্রপতষ্ঠান এই ধ্ািাি অধ্ীহন িুনঃপনিন্ধহনি সুহোে একিাহিি যিপশ 

গ্রেণ কপিহত িাপিহি না। 

 

     
   
     
    ঘষাড়শ অধ্যায় 

অিযািয স্থািীয় কতৃতপি, অপিাধ্, দণ্ড ইতযানদ 
 

     

ঘর্ৌথ কনমটি   ৮৭। যকান অপিন্ন উহেশয সাধ্হনি জনয যকান ইউপনয়ন িপিষদ অনয যে যকান ইউপনয়ন 

িপিষদ অথিা িপিষদসমূহেি সাহথ িা যকান যিৌিসিা অথিা যিৌিসিাসমূহেি সাহথ অথিা 

যকান স্থানীয় কতৃতিক্ষ অথিা কতৃতিক্ষসমূহেি সাহথ যেৌথ স্বাথ ত সংপিষ্ট পিষহয় যেৌথ কপমটি েঠন 

কপিহত িাপিহি এিং কপমটিি কাে ত িপিচালনাি জনয প্রপিধ্ান প্রণয়হনি ক্ষমতাসে যে যকান 

ক্ষমতা প্রহয়াহেি ক্ষমতা অি তণ কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদ ও ঘপৌিসভাি মদধ্য 

নিদিাধ্ 

  ৮৮। েপদ দুই িা তহতাপধ্ক িপিষদ অথিা যকান িপিষদ এিং যিৌিসিাি মহধ্য অথিা যকান 

িপিষদ এিং স্থানীয় কতৃতিহক্ষি মহধ্য পিহিাধ্ যদখ্া যদয়, তাো েইহল পিষয়টি মীমাংসাি জনয- 
 

(ক) সংপিষ্ট িক্ষসমূে একই যজলাি েইহল, যডিুটি কপমশনাহিি পনকি িাঠাইহত েইহি; 

 

(খ্) সংপিষ্ট িক্ষসমূে একই পিিাহে েইহল, পিিােীয় কপমশনাহিি পনকি িাঠাইহত েইহি; এিং 
 

(ে) সংপিষ্ট িক্ষসমূে পিন্ন পিন্ন পিিাহেি েইহল অথিা একটি িক্ষ কযান্টনহমন্ট যিাডত েইহল 

সিকাহিি পনকি িাঠাইহত েইহি; এিং যক্ষেমত, পিিােীয় কপমশনাি অথিা সিকাহিি পসদ্ধান্তই 

চূিান্ত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

অপিাধ্ ও দণ্ড   ৮৯। (১) িঞ্চম তেপসহল িপণ তত অিিাধ্সমূে এই আইহনি অধ্ীহন দণ্ডনীয় অিিাধ্ পেসাহি েণয 

েইহি। 
 

(২) এই আইহনি অধ্ীহন যকান অিিাহধ্ি জনয সহি তাচ্চ ১৫,০০০ (িহনি োজাি) িাকা িে তন্ত 

অথ তদণ্ড প্রদান কিা োইহি এিং উক্ত অিিাহধ্ি িুনিািৃপত্ত ঘটিহল প্রথমিাি অিিাধ্ সংঘিহনি 

িি উক্ত অিিাহধ্ি সাহথ িুনিায় জপিত থাপকিাি সময়কাহল প্রপতপদহনি জনয সহি তাচ্চ ২০০ 

(দুইশত) িাকা িে তন্ত অথ তদণ্ড প্রদান কিা োইহি। 

 

     



   
     
       
     

অপিাদধ্ি আদপাষ িফা   ৯০। যচয়ািমযান অথিা পনধ্ তাপিত কতৃি তক্ষ কতৃকত সাধ্ািণিাহি অথিা পিহশষিাহি ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

যকান িযক্তক্ত িা কম তকততা এই আইহনি অধ্ীহন যকান অিিাহধ্ি আহিাষ মীমাংসা কপিহত 

িাপিহিন। 

 

     
   
     
       
     

অপিাধ্ নিচািাদথ ত গ্রিণ   ৯১। িপিষদ কতৃতক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকান িযক্তক্তি পনকি েইহত পলপখ্ত যকান অপিহোে িযতীত যকান 

আদালত, এই আইহনি অধ্ীন যকান অিিাধ্ পিচািাহথ ত গ্রেণ কপিহত িাপিহি না। 
 

     
   
     
       
     

পুনলশ কম তকততাি দানয়ত্ব ও 

কততিয 

  ৯২। প্রহতযক িুপলশ কম তকততাি দাপয়ত্ব ও কততিয েইহি - 

 

(ক) এই আইহন িপণ তত যকান অিিাধ্ সংঘিহনি যচষ্টা িা অিিাধ্ সংঘিহনি খ্িি সম্পহকত 

অনপতপিলহে িপিষহদি যচয়ািমযান িা সপচি িা অনয যকান কম তকততাহক অিপেত কিা; 
 

(খ্) িপিষহদি যচয়ািমযান, সপচি িা অনয যকান কম তকততাি পলপখ্ত অনুহিাহধ্ি পিপত্তহত 

আইনসঙ্গত দাপয়ত্ব িালহন সোয়তা কিা। 

 

     
   
     
    সপ্তদশ অধ্যায় 

নিনিধ্ 
 

     

অবিধ্ দখল   ৯৩। (১) যকান িযক্তক্ত যকান িপিষহদি জায়ো, সিক অথিা নদতমাি িা তাি অংশ পিহশষ স্থায়ী িা 

অস্থায়ীিাহি অনিধ্ দখ্ল কপিহত িাপিহি না। 
 

(২) িপিষদ যনাটিশ প্রদাহনি মাধ্যহম, অনিধ্ দখ্লকািী িযক্তক্তহক পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য 

অনিধ্িাহি দখ্লকৃত স্থানসমূে েইহত তাোি সম্পদ িা সম্পপত্ত অিসািণ কপিিাি পনহদতশ পদহত 

িাপিহি এিং পনপদতষ্ট সমহয়ি মহধ্য তাো অিসািণ কিা না েইহল িপিষদ স্বীয় উহদযাহে তাো 

অিসািহণি িযিস্থা কপিহি এিং এই িািদ খ্িহচি অথ ত এই আইন যমাতাহিক অনিধ্ দখ্হলি 

জনয দায়ী িযক্তক্তি উিি িপিষহদি িাওনা পেসাহি ধ্াে ত েইহি। 
 

(৩) অনয যকান আইহন োোই থাকুক না যকন, এই ধ্ািা অনুসাহি অিসাপিত অথিা 

অিসািণহোেয মালামাহলি জনয অনিধ্ দখ্লদািহক যকান প্রকাি ক্ষপতিূিণ যদওয়া েইহি না। 

 

     
   
     
       
     

আপীল আদদশ   ৯৪। এই আইন, পিপধ্ িা প্রপিধ্ান অনুসাহি িপিষদ কতৃতক প্রদত্ত যকান আহদহশি েহল যকান 

িযক্তক্ত সংকু্ষব্ধ েইহল পতপন পিপধ্ দ্বািা পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত, পনধ্ তাপিত কতৃতিহক্ষি পনকি আপিল 
 



কপিহত িাপিহিন; এিং এই আপিহলি উিি পনধ্ তাপিত কতৃতিহক্ষি পসদ্ধান্ত চূিান্ত েইহি এিং ইোি 

পিরুহদ্ধ যকান আদালহত যকান প্রশ্ন উত্থািন কিা োইহি না। 
     
   
     
       
     

স্থায়ী আদদশ   ৯৫। সিকাি, সমহয় সমহয়, স্থায়ী আহদশ দ্বািা- 
 

(ক) স্থানীয় িপিষদ ও স্থানীয় কতৃতিহক্ষি মহধ্য সম্পকত পনধ্ তািণ ও পনয়ন্ত্রণ কপিহত িাপিহি; 

 

(খ্) স্থানীয় িপিষদ ও সিকাপি দপ্তিসমূহেি কাে তািলীি সমন্বয় সাধ্ন কপিহত িাপিহি; 

 

(ে) স্থানীয় িপিষদহক আপথ তক সোয়তা প্রদানসে পিহশষ শহতত পিহশষ পিহশষ যক্ষহে মঞ্জিুী 

প্রদান কপিহত িাপিহি; 

 

(ঘ) যকান স্থানীয় িপিষদ কতৃতক অনয স্থানীয় িপিষদহক চা ুঁদা প্রদাহনি িযিস্থা কপিহত িাপিহি; 

এিং 
 

(ঙ) এই আইহনি উহেশয িূিণকহে স্থানীয় িপিষদহক সাধ্ািণ পনহদতশনা প্রদান কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

নিনধ্ প্রণয়দিি িমতা   ৯৬। এই আইহনি উহেশয িূিণকহে সিকাি পনম্নিপণ তত সকল অথিা যে যকান পিষহয় পিপধ্ 

প্রণয়ন কপিহত িাপিহি, েথাঃ- 
 

(ক) যচয়ািমযান ও সদসযেহণি ক্ষমতা ও কাে তািলী; 
 

(খ্) সংিপক্ষত আসহনি মপেলা সদসযহদি ক্ষমতা ও পিহশষ কাে তািলী; 
 

(ে) িপিষহদি িহক্ষ চুক্তক্ত সম্পাদন; 

 

(ঘ) িপিষদ কতৃতক যে সকল যিকডত, পিহিািত িক্ষণাহিক্ষণ, প্রস্তুত িা প্রকাশ কিা েইহি তাো 

পনধ্ তািণ; 

 

(ঙ) িপিষহদি কম তকততা ও কমচতািীেহণি পনহয়াে ও চাকুপিি শততািলী; 
 

(চ) তেপিল ও পিহশষ তেপিলসমূহেি িযিস্থািনা, িপিচালনা, পনয়ন্ত্রণ, তোিধ্ান ও পিপনহয়াে; 

 

(ছ) িাহজি প্রণয়ন ও অনুহমাদন এিং এতদ্সংক্রান্ত অনযানয পিষয়; 

 

(জ) পেসাি িক্ষণ এিং পনিীক্ষণ; 

 

(ে) িপিষহদি সম্পপত্তি িযিস্থািনা, সংিক্ষণ ও েস্তান্তি; 

 

(ঞ) উন্নয়ন িপিকেনা প্রণয়ন, পনয়ন্ত্রণ, সমপন্বতকিণ, অনুহমাদন ও িাস্তিায়ন; 

 

(ি) িপিষহদি অহথ তি িা সম্পপত্তি ক্ষপতসাধ্ন িা পিনটষ্টকিণ িা ক্ষমতাি অিপ্রহয়াহেি জনয 

িপিষহদি কম তকততা ও কম তচািী এিং অনয যকান িযক্তক্তি দায়-দাপয়ত্ব পনধ্ তািণ কপিিাি িদ্ধপত; 

 



 

(ঠ) কি, যিইি, যিাল এিং পেস ধ্াে ত, আদায় ও পনয়ন্ত্রণ সম্পপকতত োিতীয় পিষয়; 

 

(ড) িপিষহদি আহদহশি পিরুহদ্ধ আপিহলি কতৃি তক্ষ পনধ্ তািণ িদ্ধপত; 

 

(ঢ) িপিষদ িপিদশ তহনি িদ্ধপত এিং িপিদশ তহকি ক্ষমতা। 
     
   
     
       
     

প্রনিধ্াি প্রণয়দিি িমতা   ৯৭। এই আইহনি উহেশয িূিণকহে িপিষদ, সিকাহিি িূিানু তহমাদনক্রহম, এই আইন িা যকান 

পিপধ্ি সপেত অসামঞ্জসযিূণ ত নয় এইরূি প্রপিধ্ান প্রণয়ন কপিহত িাপিহি এিং উক্ত ক্ষমতাি 

সামপগ্রকতাহক কু্ষণ্ন না কপিয়া অনুরূি প্রপিধ্াহন পনম্নরূি পিষহয় পিধ্ান কিা োইহি, েথাঃ- 
 

(ক) িপিষহদি কাে তািলী িপিচালনা; 
 

(খ্) সিা আেিান; 

 

(ে) সিাি যকািাম পনধ্ তািণ; 

 

(ঘ) সিাি কাে তপিিিণী পলখ্ন; 

 

(ঙ) সিায় েৃেীত প্রস্তাি িাস্তিায়ন; 

 

(চ) স্থায়ী কপমটিি পিষয়াপদ ও কাে তািলী িপিচালনা; 
 

(ছ) সাধ্ািণ সীলহমােি যেোজত ও িযিোি; 

 

(জ) যকান সদসয, কম তকততা িা কম তচািীহক িপিষহদি যচয়ািমযাহনি ক্ষমতা অি তণ; 

 

(ে) িপিষহদি অপেহসি পিিাে ও শাখ্া েঠন এিং সি কাহজি িপিপধ্ পনধ্ তািণ; 

 

(ঞ) েিাপদ িশু ও অনযানয প্রাণীি পিক্রয় যিক্তজপিকিণ; 

 

(ি) সাধ্ািহণি িযিোে ত সম্পপত্তি িযিস্থািনা ও পনয়ন্ত্রণ; 

 

(ঠ) শ্মশান ও কিিস্থান পনয়ন্ত্রণ; 

 

(ড) সংক্রামক যিাে প্রপতহিাধ্ ও পনয়ন্ত্রণ; 

 

(ঢ) অনিধ্ দখ্ল যিাধ্কিণ; 

 

(ণ) েিাপদ িশুি যখ্ায়াি িযিস্থািনা ও পনয়ন্ত্রণ; 

 

(ত) পশক্ষা সেি, িে তহিক্ষণ ইতযাপদ উিলহক্ষ সিকাপি িা যিসিকাপিিাহি পিহদশ ভ্রমণ; 

 

(থ) এই আইহনি অধ্ীন প্রপিধ্ান দ্বািা পনয়ন্ত্রণহোেয অনয যে যকান পিষয়। 

 

     
   
     
       



     

নিনধ্ ও প্রনিধ্াি সংক্রান্ত সাধ্ািণ 

নিধ্াি, ইতযানদ 

  ৯৮। (১) িপিষদ সম্পপকতত পিপধ্ ও প্রপিধ্াহনি কপি িপিষদ অপেহস িপিদশ তন ও পিক্রহয়ি জনয 

িাপখ্হত েইহি। 
 

(২) সিকাি নমুনা প্রপিধ্ান প্রণয়ন কপিহত িাপিহি এিং এইরূি যকান নমুনা প্রপিধ্ান প্রণীত 

েইহল িপিষদ প্রপিধ্ান প্রণয়হনি যক্ষহে উক্ত নমুনা অনুসিণ কপিহি। 

 

     
   
     
       
     

নিধ্ তানিত কনতপয় নিষয়   ৯৯। এই আইহনি অধ্ীন যকান কাজ কপিিাি জনয পনধ্ তাপিত থাকা সহেও েপদ যকান কতৃতিক্ষ 

কতৃতক িা যকান্ িদ্ধপতহত তাো কিা েইহি তৎসম্পহকত যকান পিধ্ান না থাহক তাো েইহল উক্ত 

কাজ সিকাি কতৃতক পনহদতপশত কতৃতিক্ষ পনধ্ তাপিত িদ্ধপতহত সম্পন্ন কপিহি। 

 

     
   
     
       
     

প্রথম নিিাচতদিি র্িয পনিষদ 

এিং ওয়ার্ত 

  ১০০। এই আইহনি অধ্ীন িপিষহদি প্রথম পনি তাচহনি উহেহশয এই আইন জাপি েইিাি িূি ত িে তন্ত 

যে সকল িপিষহদি অক্তস্তত্ব পছল, সিকাি পিন্নরূি যকান আহদশ না পদহল, এই আইহনি অধ্ীন 

যঘাপষত ইউপনয়ন িপলয়া েণয েইহি এিং উক্ত স্থানীয় সিকাি প্রপতষ্ঠাহনি সকল ওয়াহডত ধ্ািা ১৩ 

অনুোয়ী সীমানা পনধ্ তাপিত েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি। 

 

     
   
     
       
     

অসুনিধ্া দিূীকিণ   ১০১। এই আইহনি পিধ্ানািলী কাে তকি কপিিাি যক্ষহে যকান অসুপিধ্া যদখ্া পদহল সিকাি, উক্ত 

অসুপিধ্া দিূীকিণাথ ত, আহদশ দ্বািা, প্রহয়াজনীয় যে যকান িযিস্থা গ্রেণ কপিহত িাপিহি। 
 

     
   
     
       
     

িমতা অপ তণ   ১০২। (১) সিকাি, সিকাপি যেহজহি প্রজ্ঞািন দ্বািা, এই আইন িা পিপধ্সমূহে িপণ তত, যেহকান 

ক্ষমতা পিিােীয় কপমশনাি িা তাোি অধ্ীনস্থ যকান কম তকততাহক অি তণ কপিহত িাপিহি। 
 

(২) পিিােীয় কপমশনাি, সিকাহিি িূি তানুহমাদনক্রহম, তাোি উিি অপি তত যেহকান ক্ষমতা 

তাোি অধ্ীনস্থ অনয যকান কম তকততাহক অি তণ কপিহত িাপিহি। 

 

     
   
     
       
     

লাইদসন্স ও অিুদমাদি   ১০৩। (১) এই আইন অথিা পিপধ্ অথিা প্রপিধ্াহন োো পকছুই থাকুক না যকন, যকান কাজ 

সম্পাদন কপিিাি জনয িপিষহদি অনুমপত িা অনুহমাদহনি প্রহয়াজন েইহল, উক্ত অনুমপত িা 

অনুহমাদন পলপখ্ত আকাহি প্রদান কপিহত েইহি। 
 

(২) িপিষদ কতৃতক অথিা িপিষহদি কতৃতহত্বি অধ্ীন প্রদত্ত সকল লাইহসন্স অনুহমাদন িা 

 



অনুমপত যচয়ািমযান কতৃতক অথিা যচয়ািমযাহনি অনুহমাদনক্রহম পিপধ্ ও প্রপিধ্ান দ্বািা িপিষহদি 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকান কম তকততা কতৃতক স্বাক্ষপিত েইহত েইহি। 
     
   
     
       
     

পনিষদদি নিরুদদ্ধ ঘমাকদ্দমা 

দাদয়ি 

  ১০৪। সিকাপিিাহি দাপয়ত্ব িালনকাহল যকান িপিষদ পকংিা যকান সদসয, কম তকততা িা কম তচািী 

দ্বািা কৃত যকান কাজ, িা কাজ কিা েইয়াহছ িপলয়া মহন েইহল, যস সম্পহকত পলপখ্তিাহি যনাটিশ 

প্রদাহনি িি একমাস অপতিাপেত না েইহল তাোি পিরুহদ্ধ যকান যমাকেমা দাহয়ি কিা োইহি না 

এিং এই যক্ষহে িপিষহদি পনকি পলপখ্ত যনাটিশ অপেহস পিপল কপিহত িা যিৌছাইহত েইহি এিং 

যকান সদসয, কম তকততা িা কম তচািীি যক্ষহে পলপখ্ত যনাটিশ তাোি পনকি যিৌছাইহত েইহি পকংিা 

তাোি অপেহস িা আিাপসক টঠকানায় যিৌছাইহত েইহি এিং যনাটিহশ েপিয়াদী েইহত ইেুক 

িযক্তক্ত তাোি এইরূি িদহক্ষহিি কািণ, পনজ নাম ও আিাপসক টঠকানা উহল্লখ্ কপিহিন; এিং 

যমাকেমা আক্তজতহত এই মহম ত একটি পিিৃপত অন্ততিুক্ত থাপকহত েইহি যে, উিহিাক্ত িযিস্থা 

অনুোয়ী যনাটিশ িাঠাহনা েইয়াহছ। 

 

     
   
     
       
     

ঘিাটিশ ও উিা র্ানিকিণ   ১০৫। এই আইন িা পিপধ্ িা প্রপিধ্াহনি অধ্ীন যকান িযক্তক্ত কতৃতক যকান পকছু কপিিাি অথিা না 

কপিিাি প্রহয়াজন েইহল সংপিষ্ট িযক্তক্তহক তাো প্রপতিালহনি সময় পনহদতশিূি তক যনাটিশ জাপি 

কপিহত েইহি। 

 

     
   
     
       
     

প্রকাশয ঘিকর্ত   ১০৬। এই আইহনি অধ্ীন প্রস্তুতকৃত এিং সংিপক্ষত োিতীয় যিকডত এিং যিক্তজিাি, সাক্ষয 

আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872) এ যে অহথ ত িযিেত েইয়াহছ, যসই অহথ ত প্রকাশয যিকডত 

(Public document) িপলয়া েণয েইহি এিং পিিিীত প্রমাপণত না েইহল তাো পিশুদ্ধ িপলয়া েণয 

েইহি। 

 

     
   
     
       
     

পনিষদদি ঘচয়ািমযাি, সদসয, 

ইতযানদ র্িদসিক (Public 

Servant) িইদিি 

  ১০৭। িপিষহদি যচয়ািমযান, সদসয, কম তকততা এিং কম তচািী এিং িপিষহদি িহক্ষ কাজ কপিিাি 

জনয েথােথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনযানয িযক্তক্ত দণ্ড পিপধ্, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এি ধ্ািা ২১ এ যে 

অহথ ত জনহসিক অপিিযক্তক্তটি িযিহৃত েইয়াহছ যসই অহথ ত জনহসিক (Public Servant) িপলয়া েণয 

েইহি। 

 

     
   
     
       
     

িনিতকিণ এিং ঘিফার্ত   ১০৮। (১) এই আইন িলিৎ েইিাি সহঙ্গ সহঙ্গ Local Government (Union Parishads) Ordinance, 

1983 (Ord. No. LI of 1983), অতঃিি পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপলয়া উপল্লপখ্ত, িপেত েইহি। 
 

 



(২) উি-ধ্ািা (১) এি অধ্ীন পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িি - 

 

(ক) এই আইহন োো পকছুই থাকুক না যকন, এই আইহনি অধ্ীহন িপিষদ েটঠত না েওয়া িে তন্ত 

পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি অিযিপেত িূহি ত যে সকল িপিষদ পিদযমান পছল তাো এই আইহনি 

অধ্ীন েটঠত িপিষদ িপলয়া েণয েইহি এিং তদনুসাহি উোি কাে তািলী িপিচালনা কপিহি; 

 

(খ্) পিলুপ্ত অধ্যাহদহশি অধ্ীন প্রণীত সকল পিপধ্, প্রপিধ্ান ও আহদশ, জাপিকৃত পিজ্ঞপপ্ত িা 

যনাটিশ িা মঞ্জিুীকৃত সকল লাইহসন্স ও অনুমপত এই আইহনি পিধ্ানািলীি সপেত 

সামঞ্জসযিূণ ত েওয়া সাহিহক্ষ, িপেত ও সংহশাপধ্ত না েওয়া িেন্তত, িলিৎ থাপকহি এিং এই 

আইহনি অধ্ীন প্রণীত, প্রদত্ত, জাপিকৃত িা মঞ্জিুীকৃত েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি; 

 

(ে) িূিততন িপিষহদি সকল সম্পদ, অপধ্কাি, ক্ষমতা, কতৃতত্ব ও সুপিধ্া, সকল স্থািি ও অস্থািি 

সম্পপত্ত, নেদ ও িযাংহক েক্তেত অথ ত, তেপিল, পিপনহয়াে এিং এইরূি সম্পপত্তহত অথিা তাো 

েইহত উদ্িূত সকল অপধ্কাি এিং স্বাথ ত উত্তিাপধ্কািী িপিষহদি পনকি েস্তান্তপিত ও নযস্ত েইহি; 

 

(ঘ) পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িূহি ত িূি ততন িপিষহদি যে সকল ঋণ, দায় ও দাপয়ত্ব পছল এিং 

উোি দ্বািা িা উোি সপেত যে সকল চুক্তক্ত সম্পাপদত েইয়াপছল তাো উোি উত্তিাপধ্কািী 

িপিষহদি ঋণ, দায় ও দাপয়ত্ব এিং উোি দ্বািা িা উোি সপেত সম্পাপদত চুক্তক্ত িপলয়া েণয েইহি; 

 

(ঙ) পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িূহি ত িূি ততন িপিষদ কতৃতক প্রণীত সকল প্রাক্কপলত িাহজি, 

প্রকে অথিা িপিকেনা িা তৎকতৃতক কৃত মূলযায়ন ও পনধ্ তাপিত কি, এই অ্াইহনি পিধ্ানািলীি 

সপেত সামঞ্জসযিূণ ত েওয়া সাহিহক্ষ, িপেত িা সংহশাপধ্ত না েওয়া িে তন্ত, এই অ্াইহনি অধ্ীন 

উত্তিাপধ্কািী িপিষদ কতৃকত প্রণীত ও পনধ্ তাপিত েইয়াহছ েইয়াহছ িপলয়া েণয েইহি; 

 

(চ) পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িূহি ত িপিষহদি প্রািয সকল কি, যিইি, যিাল, পেস এিং 

অনযানয অথ ত এই আইহনি অধ্ীন উত্তিাপধ্কািী িপিষহদি িপলয়া েণয েইহি; 

 

(ছ) পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িূহি ত িূি ততন িপিষদ কতৃতক আহিাপিত সকল কি, যিইি, 

যিাল, পেস এিং অনযানয দাপি, ইোি উত্তিাপধ্কািী িপিষদ কতৃতক িপিিপততত না েওয়া িে তন্ত, যেই 

োহি িূহি ত আহিাি কিা েইয়াপছল যসই একই োহি আহিাপিত েইহত থাপকহি; 

 

(জ) পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িূহি ত িূি ততন িপিষহদি সকল কম তকততা ও কম তচািী 

উত্তিাপধ্কািী িপিষহদি কম তকততা কম তচািী পেসাহি িদলী েইহিন এিং িপেত েইিাি অিযিপেত 

িূহি ত যে সকল শহতত িপিষহদি যেই িহদ অথিা কহম ত পনহয়াক্তজত পছহলন িপিষদ কতৃতক যসই 

সকল শতত িপিিততন না েওয়া িে তন্ত একইিাহি িোল থাপকহিন; 

 

(ে) পিলুপ্ত অধ্যাহদশ িপেত েইিাি িূহি ত িূি ততন িপিষদ কতৃকত িা ইোি পিরুহদ্ধ দাহয়িকৃত সকল 

মামলা, অপিহোে এিং অনযানয বিধ্ কাে তািলী িপিষদ কতৃতক অথিা ইোি পিরুহদ্ধ দাহয়িকৃত 

মামলা, অপিহোে এিং কাে তািলী িপলয়া েণয েইহি এিং তদনুসাহি চপলহত থাপকহি অথিা 

অনযপিধ্ িযিস্থা েৃেীত েইহি। 
     
   
     
     

 

 

   

১ দো (৩৮ক) স্থানীয় সিকাি (ইউপনয়ন িপিষদ) (সংহশাধ্ন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সহনি ২৮ নং আইন) এি ২(ক) ধ্ািািহল 

সপন্নহিপশত। 
 

 



২ দো (৪৬ক) স্থানীয় সিকাি (ইউপনয়ন িপিষদ) (সংহশাধ্ন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সহনি ২৮ নং আইন) এি ২(খ্) ধ্ািািহল 

সপন্নহিপশত। 
 

৩ “, োোহত একটি ওয়াহডতি যলাকসংখ্যা অনয একটি ওয়াডত েইহত ১০% এি কম িা যিশী না েয়” কমা, শব্দসমূে, সংখ্যা ও পচি স্থানীয় 

সিকাি (ইউপনয়ন িপিষদ) (সংহশাধ্ন) আইন, ২০১০ (২০১০ সহনি ৬০ নং আইন) এি ২ ধ্ািািহল পিলুপ্ত। 
 

৪ দো ১৯ক স্থানীয় সিকাি (ইউপনয়ন িপিষদ) (সংহশাধ্ন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সহনি ২৮ নং আইন) এি ৩ ধ্ািািহল সপন্নহিপশত। 
 

৫ দো (খ্খ্) স্থানীয় সিকাি (ইউপনয়ন িপিষদ) (সংহশাধ্ন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সহনি ২৮ নং আইন) এি ৪ ধ্ািািহল সপন্নহিপশত। 

 


