
  

  

  

 

স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) আইন, ২০০৯  

 
( ২০০৯ ননয ৬১ নং আইন ) 

 

  [অনটাফয ১৫, ২০০৯] 

      

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

যমনতু, ইউননয়ন নযলদ ংক্রান্ত নফদযভান অধযানদ যনত কনযয়া একটট নূতন আইন প্রণয়ন কযা ভীচীন  

প্রনয়াজনীয়; যনতু, এতদ্দ্বাযা ননম্নরূ আইন কযা ইরঃ- 

  
  

  
প্রথভ অধযায় t- প্রাযনিক 

 

  
  

ংনিন্ভ ননযানাভ, 

প্রনয়াগ  প্রফতন 

  

১। (১) এই আইন স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) আইন, ২০০৯ নানভ অনবনত ইনফ। 

(২) ইা ভগ্র ফাংরানদন প্রনমাজয ইনফঃ 

তনফ ত থানক যম, যকায, যকানয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, যকান নননদষ্ট এরাকানক এই আইন 

ফা তদধীন প্রণীত নফনধ ফা প্রনফধাননয কর ফা যকান নফধাননয প্রনয়াগ ইনত অফযানত প্রদান 

কনযনত ানযনফ। 

(৩) ইা অনফরনে কামকয ইনফ।  

 

    
 

  
  

   ংজ্ঞা 

  

২। নফলয় ফা প্রংনগয নযন্থী নকছু না থানকনর, এই আইনন-  

(১) 'আইন প্রনয়াগকাযী ংস্ঙা' অথ  ুনর ফাননী, আভ ড ুনর ফযাটানরয়ান, য্্মানড 

অযাকন ফযাটানরয়ান (i¨ve), আনায ফাননী, ফযাটানরয়ান আনায, ফাংরানদ যাইনপর, 

যকাস্গ গাড ফাননী এফং প্রনতযিা কভ নফবাগভূ;  

(২) 'আচযণ নফনধভারা' অথ  এই আইননয অধীন প্রণীত আচযণ নফনধভারা;  

(৩) 'আনথ ক প্রনতষ্ঠান' অথ  আনথ ক প্রনতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ ননয ২৭ নং আইন) এয 

ধাযা ২ এফং অথ  ঋণ আদারত আইন, ২০০৩ (২০০৩ ননয ৮ নং আইন) এয ধাযা ২ এ 

ংজ্ঞানয়ত আনথ ক প্রনতষ্ঠান;  

(৪) 'ইভাযত' অনথ  যকান যদাকান, ফানঘয, কুুঁ নঘয, বফঠকঘয, চারা, আস্ঘাফর ফা যম যকান 

প্রনয়াজনন যম যকান দ্রফযানদ নমানগ নননভ ত যকান যঘযা, যদয়ার, ানন-ংযিণাগায, ফাযান্দা, 

প্লাটপযভ, যভনঝ  নুঁন ইায অন্তবুক্ত ইনফ;  

(৫) 'ইউননয়ন' অথ  এই আইননয ধাযা ১১ এয অধীন ইউননয়ন নানফ যঘানলত ল্লী এরাকা এফং 

নফদযভান ইউননয়নভূ;  

(৬) 'ইউননয়ন নযলদ' অথ  এই আইননয ধাযা ১০ এয অধীন গটঠত একটট ইউননয়ন নযলদ;  

(৭) 'উনজরা' অথ  উনজরা নযলদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ ননয ২৪ নং আইন) এয অধীনন 

উনজরা নানফ যঘানলত এরাকা এফং নফদযভান উনজরাভূ;  

(৮) 'উনজরা নযলদ' অথ  উনজরা নযলদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ ননয ২৪ নং আইন) এয 

অধীনন গটঠত উনজরা নযলদ;  

(৯) 'উনজরা ননফ াী অনপায' অথ  একটট উনজরায উনজরা ননফ াী অনপায;  

(১০) 'য়াড' অথ  ইউননয়ন নযলনদয য়াড;  

(১১) 'কয' অথ  যকান কয, উ-কয, যযইট, যটার, নপ, শুল্ক অথফা এই আইননয অধীন 

আনযানমাগয যকান কয ইায অন্তবুক্ত ইনফ;  

(১২) 'গ্রাভ এরাকা' অথ  য নানফ যঘানলত নয় এইরূ এরাকা;  

(১৩) 'যচয়াযভযান' অথ  ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান;  

(১৪) 'জনথ' অথ  ফ াধাযননয ফযফাম  থ, যাস্ঘা  ক;  

(১৫) 'জনংখ্যা' অথ  ফ নল আদভশুভানযনত উনল্লনখ্ত জনংখ্যা;  

 

  



(১৬) 'জনভ' অথ  ননভ াণাধীন ফা নননভ ত অথফা জরভগ্ন যম যকান জনভ;  

(১৭) 'যজরা' অথ  District Act, 1836 (Act No. 1 of 1836) এয অধীন ৃষ্ট যজরা; 

(১৮) 'যডটট কনভনায' অনথ  এই আইননয অধীন যকায কতৃক নফনলবানফ নননয়াগকৃত 

যকান কভ কতানক ফুঝাইনফ নমনন যডুটট কনভনানযয কর নকংফা যম যকান কাম  ারন 

কনযনফন;  

(১৯) 'তপনর' অথ  এই আইননয যকান তপনর;  

(২০) 'তনফর' অথ  ধাযা ৫৩ এয অধীন গটঠত ইউননয়ন নযলনদয তনফর;  

(২১) 'থানা' অথ  যপজদাযী কাম নফনধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ ননয ৫নং আইন) এয নফধান অনুমায়ী 

গটঠত ুনর যস্গন;  

(২২) 'দানয়ত্নপ্রান্ভ কভ কতা' অথ  এই আইননয উনেয ূযণকনে যকায ফা তৎকতৃ ক িভতা 

প্রান্ভ কভ কতা কতৃক ননমুক্ত যকান কভ কতা;  

(২৩) 'নগয এরাকা' অথ  নগয নানফ যঘানলত এরাকা;  

(২৪) 'ননধ ানযত কতৃি' অথ  যকায ফা এই আইননয যকান ুনননদষ্ট উনেয ূযণকনে 

যকায কতৃক িভতা প্রদত্ত যম যকান যকানয কভ কতা;  

(২৫) "ননধ ানযত দ্ধনত' অথ  নফনধ দ্বাযা ননধ ানযত দ্ধনত।  

(২৬) 'ননফ াচন কনভন' অথ  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয অনুনেদ ১১৮ এয অধীন 

প্রনতটষ্ঠত ননফ াচন কনভন;  

(২৭) 'ননফ াচন ম নফিক' অথ  যকান ফযক্তক্ত ফা ংস্ঙা, মাানক ননফ াচন কনভন ফা এতদুনেনয 

তদকতৃ ক অনুনভানদত যকান ফযক্তক্ত কতৃক এই আইননয অধীন যকান ননফ াচন ম নফিনণয 

জনয নরনখ্তবানফ অনুভনত যদয়া ইয়ানছ;  

(২৮) 'ননবযীর' অথ  প্রাথঅয স্বাভী ফা স্ত্রী, যছনর-যভনয়, ৎ যছনর-যভনয়, নতা, ভাতা, বাই ফা 

যফান নমনন প্রাথঅয উয মূ্পণ বানফ ননবযীর;  

(২৯) 'বননতক স্খরনজননত অযাধ' অনথ  দণ্ড নফনধ, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এ ংজ্ঞানয়ত 

চা ুঁদাফাক্তজ, চুনয, ম্পনত্ত আত্দাৎ, নফশ্বা বংগ, ধল ণ, তযা, খ্ুন এফং Prevention of Corruption 

Act, 1947 (Act.II of 1947) এ ংজ্ঞানয়ত Criminal Misconduct  ইায অন্তবুক্ত ইনফ; 

(৩০) 'থ' অনথ  জনাধাযনণয চরাচনরয জনয ফযফরৃত যাক ফা না যাক ানয় চরায এভন 

থ, ভাঠ, ফনযাঙ্গন ফা চরাচনরয যাস্ঘা ফা ক ইায অন্তবুক্ত ইনফ;  

(৩১) 'নযলদ' অথ  এই আইননয অধীন গটঠত ইউননয়ন নযলদ;  

(৩২) 'প্রনফধান' অথ  এই আইননয অধীন প্রণীত প্রনফধান;  

(৩৩) 'ফাজায' অথ  এভন যকান স্ঙান যমখ্ানন জনগণ ভাছ, ভাং, পর-ভূর, াক-ফব্জী ফা অনয 

যম যকান খ্াদয দ্রফয নফক্রয়  ক্রনয়য জনয ভনফত য় অথফা শু ফা গরু-ছাগর  শু-িী 

ক্রয়-নফক্রয় য় এফং এভন যকান স্ঙান মাা নফনধ যভাতানফক ফাজায নানফ যঘালণা কযা 

ইয়ানছ;  

(৩৪) 'ফানজট' অথ  ইউননয়ন নযলনদয একটট আনথ ক ফৎনযয আয়  ফযনয়য ননধ ানযত 

আনথ ক নফফযণ;  

(৩৫) 'ফানল ক ভূরয' অথ  যকান গৃ ফা জনভ প্রনত ফছয বাা নদয়া প্রান্ভ অথফা প্রায যভাট টাকা;  

(৩৬) 'নফনধ' অথ  এই আইননয অধীন প্রণীত নফনধ;  

(৩৭) 'ফযাংক' অথ - 

(ক) ফযাংক যকাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ ননয ১৪ নং আইন) এয ধাযা ৫(ণ) এ ংজ্ঞানয়ত 

ফযাংক যকাম্পানী;  

(খ্) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O.No. 128 of 1972) এয অধীন 

প্রনতটষ্ঠত ফাংরানদ নে ঋণ ংস্ঙা; 

(গ) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972) এয অধীন প্রনতটষ্ঠত 

ফাংরানদ নে ফযাংক;  

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

অধীন প্রনতটষ্ঠত ফাংরানদ াউ নফক্তডং পাইনান্ফ কন ানযন;  



(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এয অধীন প্রনতটষ্ঠত 

ফাংরানদ কৃনল ফযাংক;  

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

এয অধীন প্রনতটষ্ঠত ইননবষ্টনভন্ট কন ানযন অফ ফাংরানদ; 

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

অধীন প্রনতটষ্ঠত যাজাী কৃনল উন্নয়ন ফযাংক; ফা 

(জ) যকাম্পানী আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ ননয ১৮ নং আইন) এয অধীন প্রনতটষ্ঠত Basic Bank 

Limited (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited); 

 

(৩৮) 'যভজা' অথ  যকান নননদষ্ট এরাকা মাা বূনভ জনযনয ভাধযনভ যকান যজরায বূনভ ংক্রান্ত 

দনরনর যভজা নানফ নরনফদ্ধ  ংজ্ঞানয়ত;  

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

1972) এয Article 2 যত ংজ্ঞানয়ত registered political party;] 

(৩৯) 'যাস্ঘা' অনথ  জনাধাযনণয চরাচনরয জনয উনু্পক্ত নয় এভন যাস্ঘা ইায অন্তবুক্ত ইনফ;  

(৪০) 'রাবজনক দ' (Office of profit) অথ  প্রজাতন্ত্র নকংফা যকাযী ংনফনধফদ্ধ কতৃ ি 

নকংফা াফনরক নরনভনটড যকাম্পানন  যম কর যকাম্পানীনত যকানযয ৫০% এয অনধক 

যয়ানযয ভানরকানা আনছ য কর যকাম্পানীনত াফিনণক যফতনবুক্ত অনপ, দ ফা 

অফস্ঙান;  

(৪১) 'ংক্রাভক ফযানধ' অনথ  এভন ফযানধ মাা একজন ফযক্তক্ত ইনত অনয ফযক্তক্তনক ংক্রানভত 

কনয এফং যকায কতৃক যকানয যগনজনট প্রকানত অনয যম যকান ফযানধ ইায অনত্দবুক্ত 

ইনফ;  

(৪২) 'ংনফধান' অথ  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধান;  

(৪৩) 'ংনফনধফদ্ধ যকানয কতৃি' অথ  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয ১৫২(১) 

অনুনেনদ ংজ্ঞানয়ত যকান ংনফনধফদ্ধ যকানয কতৃি;  

(৪৪) 'দয' অথ  ইউননয়ন নযলনদয দয;  

(৪৫) 'যকায' অথ  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদ যকায;  

(৪৬) 'যকানয যাস্ঘা' অথ  যকায নকংফা স্ঙানীয় যকায প্রনতষ্ঠান অথফা অনয যকান কতৃি 

কতৃক যিণানফিণাধীন জনাধাযনণয চরাচনরয জনয কর যাস্ঘা;  
২
[ (৪৬ক) ‘‘স্বতন্ত্র প্রাথঅ ’’ অথ  এইরূ যকান প্রাথঅ নমনন যকান যাজনননতক দর কতৃক 

ভননানয়নপ্রান্ভ ননন;] 

(৪৭) 'স্ঙানীয় কতৃি' অথ  স্ঙানীয় যকায প্রনতষ্ঠান ফা অনয যকান আইননয দ্বাযা প্রনতটষ্ঠত 

যকান নফনধফদ্ধ ংস্ঙা;  

(৪৮) 'স্ঙায়ী কনভটট' অথ  এই আইননয অধীন গটঠত ইউননয়ন নযলনদয স্ঙায়ী কনভটট;  

(৪৯) 'াট' অথ  ণযাভগ্রী, খ্াদয, ভারাভার, শুম্পদ, ইতযানদ ন্ভানয নননদষ্ট নদন  ভনয় 

ক্রয়-নফক্রনয়য জনয ননধ ানযত স্ঙান।  

    
 

  
  

  
নদ্বতীয় অধযায় 

 

  
  

য়াড গঠন 

  

৩। (১) ইউননয়ন মানয়  ংযনিত আন ফযনতনযনক াধাযণ দয ননফাচননয জনয 

ইউননয়ননক ৯(নয়) টট য়ানড নফবক্ত কনযনত ইনফ। 

(২) ংযনিত আনন দয ননফাচননয উনেনয একটট ইউননয়ননক ৩ (নতন) টট য়ানড 

নফবক্ত কনযনত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

য়াড বা   ৪। (১) এই আইননয অধীন ইউননয়ন নযলনদয প্রনতটট য়ানড একটট য়াড বা গঠন কনযনত 
 



ইনফ। 

(২) প্রনতযক য়ানডয যবাটায তানরকায় অন্তবুক্ত  ফযক্তক্তগনণয ভন্নয় ঐ য়ানডয য়াড বা 

গটঠত ইনফ।  

  
  

    
 

  
  

য়াড ম ানয় উনু্পক্ত 

বা 

  

৫। (১) প্রনতযক য়াড বা উায স্ঙানীয় ীভায ভনধয ফৎনয কভনি ২ (দুই) টট বা 

অনুটষ্ঠত কনযনফ, মাায একটট ইনফ ফাৎনযক বা। 

(২) য়াড বায যকাযাভ ফনভ াট যবাটায ংখ্যায নফ বানগয একবাগ দ্বাযা গটঠত ইনফ; 

তনফ ভূরতফী বায জনয যকাযাভ আফযক ইনফ না, মাা াত নদন য একই ভয়  স্ঙানন 

অনুটষ্ঠত ইনফ। 

(৩) ইউননয়ন নযলদ য়াড বা অনুষ্ঠাননয অনূযন াতনদন ুনফ  মথামথবানফ জ  

গ্রণনমাগয উানয় গণনফজ্ঞনন্ভ জানয কনযনফ; ভূরতফী বায যিনে অনুরু গণনফজ্ঞনন্ভ জানয 

কনযনত ইনফ। 

(৪) ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান য়াড বা অনুটষ্ঠত য়ায নফলয়টট ননক্তিত কনযনফন এফং 

ংনিষ্ট য়াড দয বানত নানফ উক্ত বা নযচারনা কনযনফন। 

(৫) ংনিষ্ট য়ানডয ংযনিত আননয দয য়াড বায উনদষ্টা ইনফন। 

(৬) য়াড বায় য়ানডয ানফক উন্নয়ন কামক্রভ অনযানয নফলয়ভূ মানর াচনা কযা 

ইনফ; ফানল ক বায় ংনিষ্ট য়াড দয নফগত ফৎনযয ফানল ক প্রনতনফদন এফং আনথ ক 

ংনিল য়ানডয চরভান কর উন্নয়ন কামক্রভ ম্পনক অফনত কনযনফন এফং য়াড 

বায যকান নদ্ধান্ত ফাস্ঘফায়ন কযা িফ না ইনর ংনিষ্ট য়াড দয এফং নযলনদয 

যচয়াযভযান উায যমক্তক্তকতা য়াড বায় উস্ঙান কনযনফন।  

 

  
  

    
 

  
  

য়াড বায িভতা, 

কাম াফরী, ইতযানদ  

  

৬। (১) এই আইননয নফধান াননি এফং ননধ ানযত দ্ধনতনত য়াড বায ননম্নফনণ ত িভতা, 

কাম াফরী  অনধকায থানকনফ, মথা :-  

(ক) ইউননয়ন নযলনদয উন্নয়ন নযকেনা প্রণয়ননয জনয প্রনয়াজনীয় কর তথয ংগ্র  

নফনযস্ঘকযনণ ায়তা প্রদান; 

(খ্) য়াড মানয়  প্রকে প্রস্ঘাফ প্রস্তুত এফং ফাস্ঘফায়ননমাগয স্কীভ  উন্নয়ন কভ ূনচয 

অগ্রানধকায ননরূণ; 

(গ) ননধ ানযত ননণ ায়নকয নবনত্তনত নফনবন্ন যকানয কভ ূনচয উকাযনবাগীনদয চূান্ত 

অগ্রানধকায তানরকা প্রস্তুত  ইউননয়ন নযলনদয ননকট স্ঘান্তয; 

(ঘ) উন্নয়ন প্রকে কামকযবানফ ফাস্ঘফায়ননয জনয স্ঙানীয়বানফ প্রনয়াজনীয় কর প্রকায 

নমানগতা প্রদান; 

(ঙ) যস্বোশ্রনভয নবনত্তনত স্ঙানীয় উন্নয়ন কামক্রভ এফং যফাভূরক কামক্রভ ফাস্ঘফায়নন 

উৎা প্রদান  ায়তাকযণ; 

(চ) যাস্ঘায ফানত, ননযাদ াননয উৎ  অনযানয জনস্বাস্ঙয ইউননট, যচ ুনফধানদ এফং 

অনযানয জনকরযাণভূরক প্রকে স্ঙান ফা এরাকা ননধ াযনণয জনয নযলদনক যাভ  প্রদান; 

(ছ) নযষ্কায নযেন্নতা, নযনফ ংযিণ, ফিৃ যযাণ, নযনফ দলূণ যযাধ, দুনীনত  

অনযানয াভাক্তজক অকনভ য নফলনয় গণনচতনতা ৃটষ্ট কযা; 

(জ) য়ানডয নফনবন্ন যশ্রণী  যায যরানকয ভনধয ঐকয  ুম্পক ৃটষ্ট কযা, ংগঠন গন 

যতারা এফং নফনবন্ন প্রকায ক্রীা  াংসৃ্কনতক অনুষ্ঠান আনয়াজন কযা; 

(ঝ) য়ানডয নফনবন্ন উন্নয়নভূরক কভ কানেয নঙ্গ ম্পকৃ্ত উকাযনবাগী যশ্রণী ফা যগাষ্ঠীনক 

উদ্ফুদ্ধ, তদাযক  ায়তা প্রদান; 

(ঞ) যকানযয নফনবন্ন করযাণভূরক কভ ূনচবুক্ত (যমভন, ফয়স্কবাতা, বতু নক, ইতযানদ) 

ফযক্তক্তনদয তানরকা মাচাই কযা; 

 



(ট) য়ানডয নফনবন্ন এরাকায় ফাস্ঘফায়ননমাগয কানজয প্রাক্করন ংক্রান্ত নফনবন্ন তথয ংযিণ;  

(ঠ) ম্পানদতফয কাজ  যফাভূনয নফস্ঘানযত তথয যফযা; 

(ড) নযলদ কতৃক য়াড ংক্রান্ত নফলনয় গৃীত নদ্ধান্তভূনয যমক্তক্তকতাভূ অফনত 

য়া;  

(ঢ) য়াড বা কতৃক গৃীত নদ্ধান্তভূনয ফাস্ঘফায়ন অগ্রগনত মানর াচনা কযা এফং যকান 

নদ্ধান্ত ফাস্ঘফায়ন না য়ায কাযণ অনুন্ধান কযা; 

(ণ) জনস্বাস্ঙয নফলয়ক কাম ক্রভ, নফনলত: নফনবন্ন প্রকায যযাগ প্রনতনযাধ এফং নযফায 

নযকেনা কাম ক্রনভ ক্তক্রয় নমানগতা কযা; যানননটন কামক্রনভয নঙ্গ ম্পকৃ্ত কভ কতা 

ফা কভ চাযীগণনক ফজয অাযনণয যিনে যস্বোশ্রনভয নবনত্তনত ায়তা প্রদান; 

(ত) য়ানডয নফনবন্ন এরাকায় ননযাদ ানন যফযা, যাস্ঘা আনরানকতকযণ  অনযানয যফা 

প্রদানন ত্রুটট নফচুযনতভূ নচনিত কযা এফং উা দযূীকযনণয ফযফস্ঙা কযা; 

(থ) য়ানডয নফনবন্ন নিা প্রনতষ্ঠাননয অনববাফক-নিক ম্পক উন্নয়ন; 

(দ) যমতুক, ফারযনফফা, ফু নফফা  এনড নননি  ভাদকানক্তয ভত াভাক্তজক ভযা 

দযূীকযনণ াভাক্তজক আনন্দারন গনয়া যতারা; 

(ধ) জন্প  ভৃতুয ননফন্ধন কাম ক্রনভ নমানগতা প্রদান কযা; 

(ন) আত্ধ-কভ ংস্ঙান অনযানয অথ নননতক কভ কাে উৎানত কযা; 

() যকায ফা নযলদ কতৃক অন ত অনযানয দানয়ত্ন ম্পাদন। 

(২) য়াড বা ইায াধাযণ ফা নফনল বায় প্রান্ভ নফনবন্ন প্রনতনফদন ম ানরাচনা কনযনফ; 

তাছাা উ-ধাযা (১) এ উনল্লনখ্ত উনল্লখ্নমাগয কাম াফরী, নফনবন্ন উন্নয়ন কাম ক্রনভয ফানজট 

নফবাজন, কভ নযকেনা, খ্াত নবনত্তক অথ  ফযাে, প্রাক্করন, ম্পানদত  ম্পানদতফয কানজয 

ভারাভার ক্রয় ফাফদ অথ  ফযয় ইতযানদ নফলনয় জনগণনক অফনত কযায রনিয য়ানডয উনু্পক্ত 

দ নীয় স্ঙানন যফানড নরনখ্ টাঙ্গাইয়া নদনফন।  

(৩) য়াড বায় অনডট নযনাট উস্ঙান  আনরাচনা কনযনত ইনফ এফং এই নফলনয় বায 

ভতাভত  ুানয নযলনদয নফনফচনায জনয যপ্রযণ কনযনত ইনফ। 

(৪) ইউননয়ন নযলনদয নচফ য়াড বায় উনস্ঙত থানকয়া বায কাম নফফযণী বতযী  গৃীত 

নদ্ধান্তভূ যযকড কনযনফন এফং ফাস্ঘফায়ন অগ্রগনত যফতঅ নযলদ  য়াড বায় 

উস্ঙান কনযনফন। 

(৫) য়াড বা যকান াধাযণ ফা নফনল কামানদ ম্পন্ন কনযফায উনেনয এক ফা একানধক 

উ-কনভটট গঠন কনযনত ানযনফঃ 

তনফ ত থানক যম, উ-কনভটটয দয ংখ্যা ১০ (দ) জননয অনধক ইনফ না এফং তন্পনধয 

অনূযন ৩ (নতন) জন ভনরা ইনফন । 

(৬) ংখ্যাগনযনষ্ঠয নবনত্তনত য়াড বায নদ্ধান্ত গৃীত ইনফ, তনফ মতদযূ িফ াধাযণ 

ঐকযভনতযয এফং বায় উনস্ঙত ভনরানদয অংগ্রনণয নবনত্তনত নদ্ধান্ত গ্রণ কযা ফাঞ্ছনীয় 

ইনফ। 

(৭) য়াড বা নফজ্ঞনন্ভ আফাননয ভাধযনভ িাফয উকাযনবাগীনদয ননকট ইনত প্রান্ভ 

দযখ্াস্ঘভূ তদন্ত কনযয়া মাচাই ফাছাইনয়য জনয বায় উস্ঙান কনযনফ; বায় মাচাই 

ফাছাইনয়য য ননধ ানযত ননণ ায়নকয নবনত্তনত উকাযনবাগীনদয চূান্ত অগ্রানধকায তানরকা 

প্রস্তুত কযা ইনফ এফং উা নযলনদয অনুনভাদননয জনয যপ্রযণ কনযনত ইনফঃ 

তনফ ত থানক যম, যকানরূ অননয়ভ প্রভানণত না ইনর নযলদ য়াড বা কতৃক প্রস্তুতকৃত 

 যপ্রনযত অগ্রানধকায তানরকা নযফতন কনযনত ানযনফ না।  

  
  

    
 

  
  

য়াড বায দানয়ত্ন 

  

৭। (১) য়াড বা ননম্ননরনখ্ত দানয়ত্ন ারন কনযনফ,মথাঃ - 

(ক) য়ানডয উন্নয়নভূরক  জনকরযাণভুখ্ী কামক্রনভয অগ্রগনত  অনযানয তথয যফযা;  

(খ্) কৃনল, ভৎয, া ুঁ-ভুযনগ  শুারন, স্বাস্ঙয  নযফায নযকেনা, নিা, জনস্বাস্ঙয, 

যমাগানমাগ, মুফ উন্নয়ন, ইতযানদ নফলয়ক উন্নয়ন কভ কানে অংগ্রণ; 

 



(গ) জন্প-ভৃতুয ননফন্ধন অতযাফযকীয় আথ -াভাক্তজক উাত্ত ংগ্র; 

(ঘ) ফিৃ যযাণ  নযনফ উন্নয়ন এফং নযনফ দলূণভুক্ত  নযেন্ন যাখ্া; 

(ঙ) নাযী  নশু ননম াতন, নাযী  নশু াচায এফং যমতুক, ফারযনফফা  এনড নননি 

নননযাধ কামক্রভ, দুনীনত  অনযানয াভাক্তজক অকনভ য নফরূনদ্ধ জননচতনতা ৃটষ্ট কযা; 

(চ) য়ানডয আইন-ংৃখ্রা যিা াভাক্তজক ম্প্রীনত ফজায় যাখ্া;  

(ছ) জনগণনক কয, নপ, যযইট, ইতযানদ নফনবন্ন প্রকায ঋণ নযনানধয জনয উদ্ফুদ্ধ কযা; 

(জ) স্ঙানীয় ম্পনদয ংগ্র  উন্নয়ননয ভাধযনভ নযলনদয ম্পনদয উন্নয়নন ায়তা কযা; 

(ঝ) যস্বোশ্রনভয নবনত্তনত উন্নয়নভূরক  অনযানয ভাজগঠনভূরক কভ ূনচ ফাস্ঘফায়নন এফং 

ংগঠন বতযীনত ায়তা; 

(ঞ) ভাভাযী  প্রাকৃনতক দুনমাগ  যভাকানফরায় জরুযী নবনত্তনত কযণীয় ননধ াযণ। 

(২) য়াড বায কাম াফরী ম্পনক নযলদনক নযনাট প্রদান। 

(৩) ধাযা ৬  উ-ধাযা (১) এ ফনণ ত িভতা  কাম াফরী ছাা য়াড বা, যিে নফননল, 

নফনল বা আফাননয জনয নযলদনক অনুনযাধ কনযনত ানযনফ। 

(৪) য়াড বায ূফ  ফা যফতঅ অনুনভাদননফীন যকান ফযয় মাায দানয়নত্ন ফযনয়ত ইনফ, উা 

তাায ফযক্তক্তগত দায় নানফ গণয ইনফ।  

    
 

    
 

  

তৃতীয় অধযায় 

নযলদ  

  
  

ইউননয়ননক 

প্রাননক একাং 

যঘালণা  

  

৮। এই আইননয অধীন যঘানলত প্রনতযকটট ইউননয়ননক, ংনফধাননয ১৫২(১) অনুনেনদয 

নত টঠতফয ৫৯ অনুনেনদয উনেয ূযণকনে এতদ্বাযা প্রজাতনন্ত্রয প্রাননক একাং 

ফনরয়া যঘালণা কযা ইর।  
 

    
 

    
 

  
  

নযলদ ৃটষ্ট 

  

৯।(১) এই আইন ফরফৎ য়ায নঙ্গ নঙ্গ নফদযভান কর ইউননয়ন নযলদ এই আইননয 

নফধান অনুমায়ী ইউননয়ন নযলদ নানফ গটঠত ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ।  

(২) নযলদ একটট ংনফনধফদ্ধ ংস্ঙা ইনফ এফং ইায স্ঙায়ী ধাযাফানকতা  একটট াধাযণ 

ীরনভায থানকনফ এফং এই আইন  নফনধ াননি, ইায স্ঙাফয  অস্ঙাফয উবয় প্রকায 

ম্পনত্ত অজন কনযফায, অনধকানয যানখ্ফায  স্ঘান্তয কনযফায িভতা থানকনফ এফং ইা ননজ 

নানভ ভাভরা দানয়য কনযনত ানযনফ অথফা ইায নফরুনদ্ধ ভাভরা দানয়য কযা মাইনফ।  

(৩) নযলদ এই আইন দ্বাযা প্রদত্ত িভতা, কাম াফরী এফং দানয়ত্ন ারন কনযনফ।  

 

  
  

    
 

  
  

নযলদ গঠন 

  

১০। (১) ইউননয়ন নযলদ ১ (এক) জন যচয়াযভযান  ১২ (ফায) জন দয রইয়া গটঠত ইনফ 

মাানদয ৯ (নয়) জন াধাযণ আননয দয  ৩ (নতন) জন ংযনিত আননয দয 

ইনফন।  

(২) উ-ধাযা (৩) এয নফধান াননি, যচয়াযভযান  াধাযণ আননয দযগণ এই আইন  

নফনধ অনুানয প্রতযি যবানট ননফ ানচত ইনফন।  

(৩) প্রনতযক ইউননয়ন নযলনদ শুধুভাে ভনরানদয জনয ৩(নতন)টট আন ংযনিত থানকনফ, 

মাা ংযনিত আন ফনরয়া অনবনত ইনফ এফং উক্ত ংযনিত আননয দযগণ এই 

আইন  নফনধ অনুানয প্রতযি যবানট ননফ ানচত ইনফন : 

তনফ ত থানক যম, উ-ধাযা (১) এয নফধান অনুানয ৯(নয়)টট াধাযণ আননয দয 

ননফ াচনন ভনরা প্রাথঅনদয যানয অংগ্রণনক ফানযত কনযনফ না।  

(৪) ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান উক্ত নযলনদয একজন দয ফনরয়া গণয ইনফন। 

(৫) ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান  দযগণ যকায কতৃক ননধ ানযত ম্মানী াইনফন।  

 



(৬) এই আইননয অধীনন গটঠত প্রনতযক ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান  দযনদয নাভ 

যকানয যগনজনট প্রজ্ঞানত ইনফ।  

(৭) যকায ইউননয়নন কভ যত কর যকানয কভ কতা  কভ চাযীনদয উয নযলনদয 

ননয়ন্ত্রণ িভতা প্রজ্ঞান দ্বাযা ননধ াযণ কনযনফ।  

  
  

    
 

  
  

ইউননয়ন গঠন 

  

১১। (১) যডুটট কনভনায, যকানয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, ননধ ানযত দ্ধনতনত কতকগুনর 

গ্রাভ ফা ংরগ্ন যভজা ফা গ্রানভয ভন্নয় ১(এক) টট য়াড এফং ৯ (নয়) টট য়ানডয ভন্নয় 

একটট ইউননয়ন যঘালণা কনযনফন। 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন যঘানলত ইউননয়ন যডুটট কনভনায কতৃক ননধ ানযত নানভ 

অনবনত ইনফঃ 

তনফ ত থানক যম, ইউননয়ননয নাভকযণ যকান ফযক্তক্তয নানভ ইনফ না।  

(৩) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী জানযকৃত প্রজ্ঞানন ইউননয়ননয য়াডভূনয ক্রনভক নেয এফং 

উক্ত য়ানডয স্ঙানীয় ীভানা নননদষ্ট কনযনত ইনফ। 

(৪) যকায প্রনতযক য়াড  ইউননয়ননয যরাক ংখ্যা ননধ াযণ কনযনফ।  

(৫) যডুটট কনভনায যমইরূ অনুন্ধান কযা উমুক্ত ভনন কনযনফন, যইরূ অনুন্ধান 

কনযয়া নযলদ গঠন কনযফায য, প্রজ্ঞান দ্বাযা-  

(ক) যকান য়াড ইনত যম যকান যভজা ফা গ্রাভ ফা উায অং নফনল ফাদ নদনত ানযনফন;  

(খ্) যকান ইউননয়ন ফা য়াডনক একানধক ইউননয়ন ফা য়ানড নফবক্ত কনযনত ানযনফন; অথফা  

(গ) যকান ইউননয়ন ফা য়াড এফং উায ংরগ্ন এরাকানক অন্তবুক্ত কনযয়া একটট ইউননয়ন ফা 

য়াড ুনগ ঠন কনযনত ানযনফনঃ  

তনফ ত থানক যম, উ-ধাযা (১) অনুানয যকান ইউননয়ন নযলদ উায এরাকাবুক্ত এফং 

ফানতরকৃত যকান য়ানডয প্রনতনননধত্ন না থানকফায কাযনণ উক্ত নযলদ গঠননয বফধতা িুণ্ন 

ইনফ না।  

 

  
  

    
 

  
  

ীভানা ননধ াযণ 

কভ কতা নননয়াগ 

  

১২। (১) উনজরা ননফ াী অনপায য়ানডয ীভানা ননধ াযনণয উনেনয প্রজাতনন্ত্রয চাকুনযনত 

নননয়াক্তজত ফযক্তক্তনদয ভধয ইনত নফনধ যভাতানফক প্রনয়াজনীয় ংখ্যক ীভানা ননধ াযণ কভ কতা 

 কাযী ীভানা ননধ াযণ কভ কতা নননয়াগ কনযনত ানযনফন।  

(২) কাযী ীভানা ননধ াযণ কভ কতা ীভানা ননধ াযণ কভ কতায অধীনন কাম  ম্পাদন 

কনযনফন ।  

 

  
  

    
 

  
  

য়ানডয ীভানা 

ননধ াযণ 

  

১৩। (১) য়াডভূনয ীভানা ননধ াযনণয যিনে এরাকায যবনগানরক অখ্ণ্ডতা এফং 

জনংখ্যায নফনযা  প্রাননক ুনফধানদয প্রনত রিয যানখ্নত ইনফ 
৩
[ ***]।  

(২) ীভানা ননধ াযণ কভ কতা য়াডভূনয ীভানা ননধ াযনণয উনেনয যমরূ প্রনয়াজন ভনন 

কনযনফন যইরূ যযকড-ে যীিা, তদন্ত এফং এতদ্ংক্রান্ত নফলনয় উস্ঙানত প্রস্ঘাফভূ 

নফনফচনা কনযনত ানযনফন এফং প্রস্ঘানফত যকান্ এরাকা যকান্ য়ানডয অন্তবুক্ত ইনফ উা 

উনল্লখ্ কনযয়া য়াডভূনয একটট প্রাথনভক তানরকা তাায দপতয, নফনবন্ন স্ঘযবুক্ত নযলদ 

কাম ারয়  নতনন যমরূ উমুক্ত নফনফচনা কনযনফন যইরূ অনযানয উম্মুক্ত স্ঙানন প্রকা 

কনযনফন।  

(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন প্রাথনভক তানরকা প্রকানয ১৫ (ননয) কাম  নদফনয ভনধয 

তৎম্পনক আনত্ত  যাভ  দানখ্র কনযফায আফান েনরত যনাটট তাায দপতয, নফনবন্ন 

স্ঘযবুক্ত নযলদ কাম ারয়  নতনন যমরূ উমুক্ত নফনফচনা কনযনফন যইরূ অনযানয উম্মুক্ত 

স্ঙানন প্রকা কনযনফন।  

 



(৪) ীভানা ননধ াযণ কভ কতা উ-ধাযা (৩) এয অধীন প্রান্ভ আনত্ত ফা যাভ  উনজরা 

ননফ াী অনপানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফন; উনজরা ননফাঅ অনপায উক্তরূ আনত্ত ফা 

যাভ  প্রানন্ভয তানযখ্ ইনত অননধক ১৫ (ননয) কাম  নদফনয ভনধয যমরূ উমুক্ত ভনন 

কনযনফন যইরূ তদনন্তয য তাায নদ্ধান্ত ীভানা ননধ াযণ কভ কতানক জানাইনফন।  

(৫) উ-ধাযা (৪) অনুমায়ী উনজরা ননফ াী অনপায কতৃক প্রদত্ত নদ্ধান্ত অনুানয ীভানা 

ননধ াযণ কভ কতা উ-ধাযা (২) এয অধীন প্রকানত প্রাথনভক তানরকা ংনাধন, নযফতন ফা 

যদফদর কনযনফন। 

(৬) ীভানা ননধ াযণ কভ কতা উ-ধাযা (৫) অনুমায়ী ংনাধন, নযফতন ফা যদফদর কনযফায 

য, তা ুঁায দপতনয, ংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ কাম ারনয় এফং তাায নফনফচনানুানয অনয 

যকান স্ঙানন য়াডভূনয ংনানধত তানরকা প্রকা কনযনফন মাানত প্রনত য়ানড অন্তবুক্ত 

এরাকাভূ নননদ কনযনত ইনফ।  

(৭) উ-ধাযা (৬) এয অধীন প্রকানত তানরকায নফরুনদ্ধ ংিুব্ধ ফযক্তক্ত ফা ফযক্তক্তফগ  নরনখ্তবানফ 

অননধক ১০ (দ) কাম  নদফনয ভনধয যডুটট কনভনানযয ননকট আনর দানয়য কনযনত 

ানযনফন; যডুটট কনভনায আনরকাযী ফযক্তক্ত ফা ফযক্তক্তফগ নক শুনাননয ুনমাগ নদয়া 

উনজরা ননফাঅ অনপানযয নদ্ধান্ত এফং ংনিষ্ট ননথে  তথয যীিা-ননযীিা কনযয়া 

আনর দানয়নযয অননধক ৩০ (ক্তে) কাম  নদফনয ভনধয নদ্ধান্ত প্রদান কনযনফন এফং আনর 

কতৃ ি নননফ যডুটট কনভনানযয নদ্ধান্ত চূান্ত ফনরয়া গণয ইনফ।  

(৮) উ-ধাযা (৭) এয অধীন আনর কতৃ নিয নদ্ধানন্তয য ীভানা ননধ াযণ কভ কতা 

য়ানডয ীভানায প্রনয়াজনীয় ংনাধন, নযফতন ফা যদফদর কনযয়া অথফা ননধ ানযত ভনয়য 

ভনধয আীর দানয়য কযা না ইয়া থানকনর ীভানা ননধ াযণ কভ কতা প্রনতটট য়ানড অন্তবূক্ত 

এরাকাভূ উনল্লখ্ কনযয়া য়াডভূনয চূান্ত তানরকা তা ুঁায দপতনয, নযলনদয কাম ারয়  

তা ুঁায নফনফচনানুানয অনয যকান প্রকায স্ঙান ফা স্ঙানভূন প্রকা কনযনফন এফং নতনন উক্ত 

তানরকায তযানয়ত কন উনজরা ননফ াী অনপানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফন এফং নতনন উা 

যকানয যগনজনট প্রকানয ফযফস্ঙা কনযনফন।  

(৯) ংযনিত আননয দয ননফাচননয উনেনয, ীভানা ননধ াযণ কভ কতা এই ধাযায অধীন 

যকান ইউননয়ননক প্রনয়াজনীয় ংখ্যক য়ানড নফবক্তক্তকযনণয ানথ ানথ, এই ধাযায 

নফধানাফরী অনুযণ কনযয়া, উক্ত য়াডভুনক এইরূ ভনন্ত য়াডরূন নচনিত কনযনফন 

যমন এইরূ ভনন্ত য়ানডয ংখ্যা ংযনিত আন ংখ্যায ভান য়।  

  
  

    
 

  
  

নযলনদয এরাকা 

যদফদনরয পর 

  

১৪। (১) এই আইননয নফধান অনুমায়ী যকান নযলদ ইনত যকান একটট এরাকা যকানয 

প্রজ্ঞাননয ভাধযনভ ফাদ যদয়া ইনর উক্ত প্রজ্ঞাননয তানযখ্ ইনত উা উক্ত নযলনদয 

প্রাননক অনধনিে এফং যকায মনদ অনযরূ নননদ না নদয়া থানক তাা ইনর, উক্ত 

নযলনদ ফরফৎ ননয়ভ, আনদ, নননদ  প্রজ্ঞাননয অধীন থানকনফ না।  

(২) এই আইননয নফধান অনুমায়ী যকান একটট এরাকা যকানয প্রজ্ঞাননয ভাধযনভ অনয যকান 

নযলনদয অন্তবুক্ত কযা ইনর উক্ত প্রজ্ঞাননয তানযখ্ ইনত উা উক্ত নযলনদয প্রাননক 

অনধনিে এফং যকায মনদ অনযরূ নননদ না নদয়া থানক তাা ইনর, উক্ত নযলনদ ফরফৎ 

ননয়ভ, আনদ, নননদ  প্রজ্ঞাননয অধীন থানকনফ। 

(৩) এই আইননয নফধান অনুমায়ী যকান একটট নযলনদয এরাকানক দুই ফা তনতানধক নযলনদ 

নফবক্ত কযা ইনর উক্ত এরাকাভূনক থৃক থৃক নযলদ নানফ ুনগ টঠত কনযনত ইনফ 

এফং অনুরূবানফ নফবক্ত নযলদ নফগটঠত নযলনদয অন্তবুক্ত য়ায তানযখ্ ইনত আয 

নফদযভান থানকনফ না।  

(৪) এই আইননয নফধান অনুমায়ী যকান এরাকানক যকান নযলনদয নঙ্গ একীবূত কযা ইনর 

অথফা দুই ফা তনতানধক নযলদনক একটট ভাে নযলদ গঠননয জনয একীবূত কযা ইনর 

উক্তরূ ুনগ ঠন দ্বাযা িনতগ্রস্ঙ নযলদ ফা নযলদভূনয ম্পনত্ত, তনফর, দায়-দানয়ত্ন, 

ইতযানদ ননধ ানযত কতৃ ি কতৃক নরনখ্ত আনদ দ্বাযা যমরূ ননধ ানযত ইনফ, যইরূ নফবাজন 

 



অনুানয, ননধ ানযত নযলদ ফা নযলদভূন ফতাইনফ এফং উক্তরূ ননধ াযণ চূান্ত ইনফ।  

(৫) উ-ধাযা (৪) অনুমায়ী প্রদত্ত যকান আনদন উক্তরূ ুনগ ঠন কাম কয কনযফায জনয 

যমরূ আফযক ইনফ যইরূ নযূযক, আনুলনঙ্গক  ানযণানভক (Consequential) 

নফধানাফরী থানকনত ানযনফ; তনফ উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী নফবক্তক্তকযনণয য ফা উ-ধাযা (৪) 

অনুমায়ী একীবূতকযনণয য, নযলদ ুনগ ঠননয প্রনয়াজনন-  

(ক) ূফতন নযলনদয দযগনণয নদয যভয়াদ উত্তীণ  না য়া মন্ত নফগটঠত নযলদ ফা 

নযলদভূন াধাযণ ননফাচন অনুটষ্ঠত কযা মাইনফ না;  

(খ্) যম কর দনযয নদয যভয়াদ অনুত্তীণ  থানকনফ য কর দয যকায ফা তৎকতৃ ক 

িভতাপ্রান্ভ কতৃনিয আনদক্রনভ যকানয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা যই কর ননফাচনী 

এরাকা ননয়া গটঠত (মূ্পণ  ফা আংনক) নযলনদয দয নানফ যঘানলত ইনফন; যম কর 

ননফাচনী এরাকা ইনত উক্ত দযগণ ূনফ য নযলদভূন ননফানচত ইয়ানছনরন এফং এইরূ 

যম যকান দয তা ুঁায নদয যভয়ানদয অনুত্তীণ  অংনয জনয নফগটঠত নযলনদয নদ 

অনধটষ্ঠত থানকনফন।  

  
  

    
 

  
  

যকান ইউননয়ন 

নযলদ ফা অং 

নফনল যযবা ফা 

নটট কন ানযন 

ইতযানদনত 

অন্তবুক্তক্তয পর 

  

১৫। (১) যকায, যকানয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, যকান ইউননয়ন নযলদ ফা ইায অং 

নফনল যযবায় ফা নটট কন ানযনন রূান্তনযত ফা যকান নফদযভান যযবায় ফা নটট 

কন ানযনন অন্তবুক্ত কনযনত ানযনফ :  

তনফ ত থানক যম, উক্ত ইউননয়ন ফা ইায অংনফনলনক যযবা এফং নটট কন ানযন 

ংক্রান্ত প্রচনরত আইনন ফনণ ত তভূ ূযণ কনযনত ইনফ:  

আনযা ত থানক যম, যয এরাকা ফা নটট কন ানযন যঘালণা ংক্রান্ত নফজ্ঞনন্ভ প্রকানত 

ইফায য উক্ত এরাকায ংনিষ্ট স্ঙানীয় যকায প্রনতষ্ঠান ফা ংিুব্ধ ফযক্তক্ত অনূর্ধ্  ১ (এক) 

ভানয ভনধয উক্তরূ যঘালণায নফরুনদ্ধ যকানযয ননকট নরনখ্ত আনত্ত উত্থান কনযনত 

ানযনফ; উত্থানত আনত্ত ম্পনক যকায যফতঅ ৩০ (ক্তে) কাম  নদফনয ভনধয ননধ ানযত 

দ্ধনতনত যয এরাকা ফা নটট কন ানযন গঠননয নফলনয় চূান্ত নদ্ধান্ত গ্রণ কনযযফ। 

(২) মনদ যকান ভনয়, যকান ইউননয়ন নযলনদয ভগ্র এরাকা উক্ত ভনয় ফরফৎ যকান নফনধ 

অনুমায়ী যকান প্রজ্ঞান দ্বাযা যকান যযবা, নটট কন ানযন ফা যকান কযান্টননভন্ট 

যফানডয প্রাননক এরাকাবুক্ত কযা য়, তাা ইনর ংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ, উক্ত 

প্রজ্ঞাননয তানযখ্ ইনত ৬ (ছয়) ভানয ভনধয ফা প্রজ্ঞানন যমরূ নননদষ্ট ইনফ যরূ 

তানযখ্, ফা যম তানযনখ্ নফগটঠত ংস্ঙাটটয ননফাচনভূ ম্পন্ন য় য তানযখ্, ইানদয ভনধয 

মাা আনগ ইনফ, উক্ত তানযখ্ ইনত আয নফদযভান থানকনফ না এফং যম কর ম্পনত্ত, তনফর 

 অনয নযম্পদ উক্ত নযলনদ ফতাইয়ানছর তৎভূ এফং উক্ত নযলনদয কর অনধকায  

দায়-দানয়ত্ন যিোনুমায়ী ংনিষ্ট যযবা, নটট কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফানডয ননকট 

ংনিষ্ট কতৃনিয আনদানুমায়ী ফতাইনফ  স্ঘান্তনযত ইনফ এফং উক্ত নযলনদয অধীনন 

ননম্ুক্ত ফযক্তক্তগণ তা ুঁানদয অনবপ্রানয়য নবনত্তনত  নননয়ানগয তানুমায়ী যমাগয নফনফনচত ইনর 

যম তানযনখ্ উক্ত নযলদ আয নফদযভান থানকনফ না য তানযখ্ ইনত ংনিষ্ট যযবা ফা নটট 

কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফানড নননয়াক্তজত ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ।  

(৩) মনদ যকান ভনয়, যকান নযলনদয অং নফনল উক্ত ভনয় ফরফৎ যকান নফনধ অনুমায়ী 

যকান প্রজ্ঞান দ্বাযা যকান যযবা, নটট কন ানযন ফা যকান কযান্টননভন্ট যফানডয 

প্রাননক এরাকাবুক্ত কযা য়, তাা ইনর উক্ত নযলনদয অং, উক্ত প্রজ্ঞাননয তানযখ্ 

ইনত ৬ (ছয়) ভানয ভনধয ফা প্রজ্ঞানন যমরূ নননদষ্ট ইনফ যইরূ তানযখ্, ফা যম তানযনখ্ 

নফগটঠত ংস্ঙাটটয ননফ াচনভূ ম্পন্ন য় য তানযখ্, ইানদয ভনধয মাা আনগ ইনফ, উক্ত 

তানযখ্ ইনত হ্রাপ্রান্ভ ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ; অনুরূবানফ অন্তবুক্তকৃত নযলনদয অং 

নফননলয কর ম্পনত্ত, তনফর  অনয নযম্পদ এফং উক্ত নযলনদয কর অনধকায  

দায়-দানয়ত্ন যিোনুমায়ী ংনিষ্ট যযবা, নটট কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফানডয ননকট 

ংনিষ্ট কতৃনিয আনদানুমায়ী ফতাইনফ  স্ঘান্তনযত ইনফ এফং যকায অনযরূ নননদ 

 



না নদনর, যিোনুমায়ী, উক্ত যযবা, নটট কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফানডয 

অনধনিোধীন (Jurisdiction) এরাকায জনয ফরফৎ কর ননয়ভ, আনদ, নননদ  প্রজ্ঞান 

উক্ত নযলদ এরাকায যম অং উক্তরূন অন্তবুক্ত য় য অংনয যিনে প্রনমাজয ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

যযবা, ইতযানদয 

ভগ্র ফা আংনক 

এরাকা ননয়া 

ইউননয়ন নযলদ 

গঠন 

  

১৬। (১) মনদ যকায ভনন কনয যম, যকান যযবা ফা নটট কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট 

যফানডয ভগ্র এরাকা ফা উায যকান অং নফননলয রূনযখ্া নযফনতত ইয়া নগয়ানছ এফং 

উায অধীনন এক ফা একানধক ইউননয়ন নযলদ গঠন কযা প্রনয়াজন, তাা ইনর যকায, 

যকানয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, উক্ত প্রজ্ঞাননয প্রাক-প্রকানায য-  

(ক) উক্তরূ এরাকানক যকানয যগনজনট প্রজ্ঞাননয ভাধযনভ ুনননদষ্ট কনযয়া যকান ইউননয়ন 

নযলনদ অন্তবুক্ত কনযনত ানযনফ; ফা 

(খ্) উক্তরূ এরাকায় এক ফা একানধক ইউননয়ন নযলদ গঠন কনযনত ানযনফঃ  

তনফ ত থানক যম, উক্ত প্রাক-প্রকানত প্রজ্ঞানটট গণ-নফজ্ঞনন্ভ আকানয অন্ততঃ দুইটট ফুর 

প্রচানযত বদননক ক্তেকায় (স্ঙানীয়বানফ প্রকানত একটট ক্তেকা) এফং ংনিষ্ট ইউননয়ন, 

উনজরা  যজরায গুরুত্নূণ  অনপ  স্ঙানভূন প্রকা কনযনত ইনফ, মাানত উক্ত 

প্রকানায তানযখ্ ইনত ২ (দুই) ভানয ভনধয আনত্ত উত্থাননয আফান জানাননা ইনফ এফং 

যকায কতৃক ননমুক্ত যকান কতৃি আনত্ত উত্থানকাযী ফা উত্থানকাযীনদয শুনাননয 

ুনমাগ নদয়া প্রান্ভ আনত্ত নফনফচনা কনযয়া নদ্ধান্ত প্রদান কনযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী চূান্ত প্রজ্ঞান প্রকানায তানযখ্ ইনত অননধক ১৮০ (একত 

আন) নদননয ভনধয প্রজ্ঞানন নননদষ্ট এরাকায ইউননয়ন নযলনদয ননফাচন অনুটষ্ঠত ইনত 

ইনফ এফং উক্তরূ ননফাচন ভানন্ভয তানযখ্ ইনত, উক্তরূ এরাকা, যিোনুমায়ী, উক্তরূন 

নননদষ্ট ফা গটঠত ইউননয়ন নযলনদয অন্তবুক্ত  ফনরয়া গণয ইনফ, এফং উক্তরূন প্রজ্ঞানত 

এরাকা যযবা ফা নটট কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফাড এয অং নননফ আয নফদযভান 

থানকনফ না।  

(৩) উ-ধাযা (১) এ উনল্লনখ্ত এরাকা যম তানযখ্ ইনত ইউননয়ন নযলনদয অন্তবুক্ত  কযা য় 

যই তানযখ্ ইনত - 

(ক) ংনিষ্ট যযবা ফা নটট কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফানডয যম এরাকা উক্তরূন 

অন্তবুক্ত য় য এরাকা ম্পনকত ম্পনত্ত, তনফর  দায়-দানয়ত্ন ংনিষ্ট কতৃি কতৃক 

যমরূ ননধ ানযত ইনফ যইরূ নফবাজন অনুানয ইউননয়ন নযলনদ ফতাইনফ  উায ননকট 

স্ঘান্তনযত ইনফ; এফং 

(খ্) উক্তরূন অন্তবুক্ত এরাকা ম্পনকত ফযক্তক্তগনণয ভনধয মাাযা যযবা ফা নটট 

কন ানযন ফা কযান্টননভন্ট যফাড কতৃক নননয়াক্তজত, তা ুঁাযা ংনিষ্ট ইউননয়ন নযলনদ কভ যত 

থানকফায অনবপ্রায় ফযক্ত কনযনর নফনধ অনুানয ইউননয়ন নযলনদ নননয়াক্তজত ইনফন ফনরয়া 

গণয ইনফন।  

 

  
  

    
 

  
  

নদী বাঙ্গন, 

প্রাকৃনতক দুনম াগ, 

ইতযানদ কাযনণ 

নযলদ ুনগ ঠন 

  

১৭। যকান নযলনদয অন্তবুক্ত মূ্পণ  ফা আংনক এরাকা নদী বাঙ্গন অথফা অনয যকান 

প্রাকৃনতক দনম ানগয কাযনণ নফরীন ফা নফরুন্ভ ইয়া যগনর যকায, উক্ত নযলদ নফনধ অনুমায়ী 

ফানতর ফা ুনগ ঠন কনযনফ এফং ুনগ ঠননয যিনে নতুন নযলদ গঠন না য়া মন্ত 

নফদযভান নযলদ এই আইননয নফধান অনুমায়ী কর কামক্রভ নযচারনা কনযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

প্রাক নননয়াগ 

  

১৮। (১) যকান এরাকানক ইউননয়ন যঘালণায য ইায কাম াফরী ম্পাদননয জনয যকায 

একজন উমুক্ত কভ কতানক প্রাক নানফ নননয়াগ কনযনফ এফং এই আইননয নফধান 

যভাতানফক ননফ ানচত নযলদ গঠন না য়া ম ন্ত প্রাক ইউননয়ন নযলনদয মাফতীয় দানয়ত্ন 

 



ারন কনযনফন :  

তনফ ত থানক যম, উ-ধাযা (১) এয অধীন ননমুক্ত প্রাক ১২০ (একত নফ) নদননয অনধক 

ভয় কার দানয়নত্ন থানকনত ানযনফন না :  

আনযা ত থানক যম, যকান বদফ-দনূফ ানকয কাযনণ এই আইননয নফধান যভাতানফক ননফ ানচত 

নযলদ গঠন কযা িফ না ইনর যকায উক্ত যভয়াদ অননধক ৬০ (লা ুঁট) নদন ফকৃ্তদ্ধ কনযনত 

ানযনফ।  

(২) যকায প্রাকনক কভ ম্পাদনন ায়তা কনযফায জনয প্রনয়াজনীয় ংখ্যক দয 

ভন্নয় কনভটট গঠন কনযনত ানযনফ।  

(৩) প্রাক এফং কনভটটয দযফনৃ্দ, মথাক্রনভ, যচয়াযভযান  দযগনণয িভতা প্রনয়াগ 

কনযনফন।  

  
  

    
 

  

চতুথ  অধযায় 

যচয়াযভযান  দয ননফাচন  

  
  

যবাটায তানরকা  

যবাটানধকায 

  

১৯। (১) প্রনতটট য়ানডয জনয ননফ াচন কনভন কতৃক প্রণীত একটট যবাটায তানরকা থানকনফ।  

(২) যকান ফযক্তক্ত যকান য়ানডয যবাটায তানরকাবুক্ত ইফায অনধকাযী ইনফন, মনদ নতনন-  

(ক) ফাংরানদনয একজন নাগনযক ন;  

(খ্) আঠানযা ফৎনযয কভ ফয়স্ক ননন;  

(গ) যকান উমুক্ত আদারত কতৃক অপ্রকৃনতস্ঙ ফনরয়া যঘানলত ননন;  

(ঘ) ংনষ্ট য়ানডয অনধফাী ফা অনধফাী ফনরয়া গণয ন।  

(৩) যকান ফযক্তক্ত যবাটায তানরকায় যম য়ানড অন্তবুক্ত ইনফন, নতনন যই য়ানডয দয এফং 

যচয়াযভযান ননফ াচনন যবাট প্রদান কনযনত ানযনফন।  

 

  
  

    
 

  
  

ননফ াচনন অংগণ 

  

৪
[ ১৯ক। ধাযা ২৬ এয নফধান াননি, যকান ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান নদ ননফ াচনন 

অংগ্রনণয জনয যকান ফযক্তক্তনক যকান যাজনননতক দর কতৃক ভননানীত ফা স্বতন্ত্র প্রাথঅ ইনত 

ইনফ।]  
 

    
 

    
 

  
  

ননফ াচন নযচারনা, 

ইতযানদ  

  

২০। (১) ননফ াচন কনভন কতৃক প্রণীত নফনধ অনুানয ননফ াচন কনভন নযলনদয যচয়াযভযান 

 দযনদয ননফ াচননয আনয়াজন, নযচারনা  ম্পাদন কনযনফ এফং অনুরূ নফনধনত 

ননফ াচন কনভন ননম্নরূ কর ফা যম যকান নফলনয়য নফধান কনযনত ানযনফ, মথা :-  

(ক) ননফ াচন নযচারনায জনয নযটানন ং অনপায, কাযী নযটানন ং অনপায, নপ্রজাইনডং 

অনপায  যানরং অনপায নননয়াগ এফং তাানদয িভতা  দানয়ত্ন;  

(খ্) প্রাথঅনদয ভননানয়ন, ভননানয়ননয যিনে আনত্ত এফং ভননানয়নে ফাছাই;  

৫
[ (খ্খ্) যাজনননতক দর কতৃক ভননানীত ফা স্বতন্ত্র প্রাথঅয ননফ াচনন অংগ্রণ ংক্রান্ত যম 

যকান নফলয়;] 

(গ) প্রাথঅ কতৃক প্রদত্ত জাভানত গ্রণ এফং উক্ত জাভানত যপযত প্রদান ফা ফানজয়ান্ভকযণ;  

(ঘ) প্রাথঅতা প্রতযাায  প্রতীক ফযাে;  

(ঙ) প্রাথঅনদয এনজন্ট নননয়াগ;  

(চ) প্রনতদ্বক্তিতা  নফনা প্রনতদ্বক্তিতায যিনে ননফ াচন দ্ধনত;  

(ছ) যবাট গ্রনণয তানযখ্, ভয়, স্ঙান এফং ননফ াচন নযচারনা ংক্রান্ত অনযানয নফলয়;  

(জ) যবাটদান দ্ধনত;  

(ঝ) প্রান্ভ যবাট ফাছাই  গণনা, পরাপর যঘালণা এফং ভান ংখ্যক যবাট প্রানন্ভয যিনে 

অনুযণীয় দ্ধনত;  

 



(ঞ) ফযারট যায  ননফ াচন ংক্রান্ত অনযানয কাগজনেয যপাজত  নফনর ফন্টন;  

(ট) যম অফস্ঙায় যবাট গ্রণ স্ঙনগত কযা মায় এফং ুনযায় যবাট গ্রণ কযা মায়;  

(ঠ) প্রাথঅনদয ননফ াচনী ফযয় এফং এতদংক্রান্ত মাফতীয় নফলয়;  

(ড) ননফ াচনন দুনঅনতভূরক ফা অনফধ কাম করা এফং অনযানয ননফ াচনী অযাধ এফং উায 

দণ্ড এফং প্রনতদ্বক্তি প্রাথঅনদয আচযণ  আচযণ নফনধ বংনগয দণ্ড;  

(ঢ) ননফ াচনী নফনযাধ এফং উায নফচায  ননষ্পনত্ত;  

(ণ) অযাধ নফচাযানথ  গ্রণ, ভযাক্তজনেনটয িভতা প্রনয়াগ, ভাভরায যভয়াদ ংক্রান্ত নফলয়ানদ;  

(ত) যবাট গ্রনণয নদন ননফ াচন ংক্রান্ত দানয়ত্ন ারনযত আইন প্রনয়াগকাযী ংস্ঙায দযনদয 

যগ্রপতায কযায িভতা; এফং  

(থ) ননফ াচন ম্পনকত আনুলনঙ্গক অনযানয নফলয়।  

(২) যকান ফযক্তক্ত, উ-ধাযা (১) এয দপা (ড) এ উনল্লনখ্ত-  

(ক) ননফ াচনন দনূঅনতভূরক ফা অনফধ কাম করা কনযনর নতনন অনূযন ৩ (নতন) ফৎয কাযাদণ্ড 

অথফা অননধক ১০ (দ াজায) টাকা অথ দণ্ড ফা উবয়দনণ্ড দক্তণ্ডত ইনফন;  

(খ্) ননফ াচনী অযাধ কনযনর নতনন অনূযন ৬ (ছয়) ভা এফং অননধক ৩ (নতন) ফৎয 

কাযাদনণ্ড দক্তণ্ডত ইনফন; এফং  

(গ) আচযণ নফনধয যকান নফধান রংঘন কনযনর নতনন অনূযন ৬ (ছয়) ভা কাযাদণ্ড অথফা 

অননধক ১০ (দ াজায) টাকা অথ দণ্ড অথফা উবয় দনণ্ড দক্তণ্ডত ইনফন।  

  
  

    
 

  
  

ননফাচনী পরাপর 

প্রকা 

  
২১। যচয়াযভযান এফং দয নানফ ননফানচত কর ফযক্তক্তয নাভ ননফাচন কনভন, মথাীঘ্র 

িফ, যকানয যগনজনট প্রকা কনযনফ।   

    
 

    
 

  

ঞ্চভ অধযায় 

ননফ াচনী নফনযাধ  

  
  

ননফ াচনী দযখ্াস্ঘ 

দানখ্র 

  

২২। (১) এই আইননয অধীনন অনুটষ্ঠত যকান ননফ াচন ফা গৃীত ননফ াচনী কাম ক্রভ নফলনয় 

ননফ াচন ট্রাইফুযনার ফযতীত যকান আদারত ফা অনয যকান কতৃনিয ননকট আনত্ত উত্থান 

কযা মাইনফ না।  

(২) যকান ননফ াচননয প্রাথঅ ফযতীত অনয যকান ফযক্তক্ত উক্ত ননফ াচন ফা ননফ াচনী কাম ক্রভ নফলনয় 

আনত্ত উত্থান  প্রনতকায প্রাথ না কনযয়া ননফ াচন ট্রাইফুযনানর আনফদন কনযনত ানযনফন না।  

(৩) এই আইননয ধাযা ২৩ এয অধীন গটঠত ননফ াচন ট্রাইফুযনানরয ফযাফনয ননধ ানযত দ্ধনতনত 

ননফ াচনী অনবনমাগে য কনযনত ইনফ।  

(৪) যকান আদারত -  

(ক) নযলনদয যকান যচয়াযভযান ফা দনযয ননফ াচন ভুরতফী যানখ্নত; 

খ্) এই আইন অনুমায়ী ননফ ানচত যকান নযলনদয যচয়াযভযান ফা দযনক তা ুঁায দানয়ত্ন গ্রনণ 

নফযত যানখ্নত ; 

(গ) এই আইন অনুমায়ী ননফ ানচত যকান নযলনদয যচয়াযভযান ফা দযনক তা ুঁায কাম রনয় 

প্রনফ কযা ইনত নফযত যানখ্নত- 

নননলধাজ্ঞা জানয কনযনত ানযনফ না।  

 

  
  

    
 

  
  

ননফ াচন ট্রাইফুযনার  

ননফ াচন আনর 

ট্রাইফুযনার গঠন 

  

২৩। (১) এই আইননয অধীনন ননফ াচন ম্পনকত নফনযাধ ননষ্পনত্তয যিনে ননফ াচন কনভন, 

যকাযী যগনজনট প্রজ্ঞাননয দ্বাযা, একজন উমুক্ত দভম াদায নফচায নফবাগীয় কভ কতায 

ভন্নয় প্রনয়াজনীয় ংখ্যক ননফ াচনী ট্রাইফুযনার এফং একজন উমুক্ত দভম াদায নফচায 

নফবাগীয় কভ কতা  একজন উমুক্ত দভম াদায ননফ াী নফবানগয কভ কতায ভন্নয় 

 



প্রনয়াজনীয় ংখ্যক ননফ াচনী আনর ট্রাইফুযনার গঠন কনযনফ।  

(২) যকান ংিুদ্ধ ফযক্তক্ত ননফ ানচত যচয়াযভযান ফা দয ফা দযগনণয নাভ যকাযী যগনজনট 

প্রকানয যফতঅ ৩০ (ক্তে) নদননয ভনধয ননফ াচনী ট্রাইফুনানর ননফ াচনী দযখ্াস্ঘ দানয়য কনযনত 

ানযনফন।  

(৩) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী গটঠত ট্রাইফুযনার নযলনদয ননফ াচন ংক্রান্ত যম যকান দযখ্াস্ঘ, উা 

দানয়য কনযফায ১৮০ (একত আন) নদননয ভনধয ননষ্পনত্ত কনযনফ।  

(৪) ননফ াচনী ট্রাইফুযনানরয যানয়য নফরুনদ্ধ ংিুদ্ধ ফযক্তক্ত ৩০ (ক্তে) নদননয ভনধয ননফ াচনী 

আনর ট্রাইফুযনানর আনর দানয়য কনযনত ানযনফন।  

(৫) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী গটঠত ননফ াচনী আনর ট্রাইফুযনার আনর দানয়য কনযফায ১২০ 

(একত নফ) নদননয ভনধয উা ননষ্পনত্ত কনযনফ।  

(৬) ননফ াচনী আনর ট্রাইফুযনানরয যায় চূান্ত ফনরয়া গণয ইনফ।  

  
  

    
 

  
  

ননফ াচনী দযখ্াস্ঘ  

আনর ফদরীকযনণয 

িভতা  

  

২৪।ননফ াচন কনভন ননজ উনদযানগ অথফা িগনণয যকান এক ি কতৃক এতদুনেনয 

যকৃত আনফদননয যপ্রনিনত যম যকান ম ানয় একটট ননফ াচনী দযখ্াস্ঘ এক ট্রাইফুযনার ইনত 

অনয ট্রাইফুযনানর অথফা একটট আনর ট্রাইফুযনার ইনত অয একটট আনর ট্রাইফুযনানর 

ফদরী কনযনত ানযনফ এফং যম ট্রাইফুযনানর ফা আনর ট্রাইফুযনানর তাা এইরূ ফদরী কযা য় 

যই ট্রাইফুযনার ফা আনর ট্রাইফুযনার উক্ত দযখ্াস্ঘ ফা আনর যম ম ানয় ফদরী কযা ইয়ানছ 

যই ম ায় ইনত উায নফচাযকাম  চারাইয়া মাইনফঃ  

তনফ ত থানক যম, ননফ াচনী দযখ্াস্ঘ যম ট্রাইফুযনানর ফদরী কযা ইয়ানছ যই ট্রাইফুযনার 

উমুক্ত ভনন কনযনর ইনতূনফ  যীনিত যকান ািী ুনযায় তরফ ফা ুনযায় যীিা কনযনত 

ানযনফ এফং অনুরূবানফ আনর ট্রাইফুযনার এই িভতা প্রনয়াগ কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ননফাচনী দযখ্াস্ঘ, 

আনর, ইতযানদ 

ননষ্পনত্ত 

  

২৫। ননফ াচনী দযখ্াস্ঘ  আনর দানয়নযয দ্ধনত, ননফ াচনী ট্রাইফুযনার  ননফ াচনী আনর 

ট্রাইফুযনার কতৃক ননফ াচন নফনযাধ ননষ্পনত্তয দ্ধনত, এখ্নতয়ায, িভতা, প্রনতকায এফং 

আনুলনঙ্গক কর নফলয় নফনধ দ্বাযা ননধ ানযত ইনফ।  
 

    
 

    
 

  

লষ্ঠ অধযায় 

যমাগযতা  অনমাগযতা  

  
  

নযলনদয 

দযগনণয যমাগযতা 

 অনমাগযতা 

  

২৬। (১) যকান ফযক্তক্ত এই ধাযায উ-ধাযা (২) এয নফধান াননি নযলনদয যচয়াযভযান ফা 

দয নদ ননফ ানচত ইফায যমাগয ইনফন, মনদ-  

(ক) নতনন ফাংরানদনয নাগনযক ন;  

(খ্) তা ুঁায ফয় ুঁনচ ফৎয ূণ  য়;  

(গ) যচয়াযভযাননয যিনে, ংনিষ্ট ইউননয়ননয যম যকান য়ানডয যবাটায তানরকায় তা ুঁায নাভ 

নরনফদ্ধ থানক;  

(ঘ) ংযনিত ভনরা আননয দয অনযানয দযনদয যিনে, ংনিষ্ট য়ানডয যবাটায 

তানরকায় তা ুঁায নাভ নরনফদ্ধ থানক।  

(২) যকান ফযক্তক্ত যচয়াযভযান ফা দয নদ ননফ ানচত ইফায এফং থানকফায যমাগয ইনফন না, 

মনদ-  

(ক) নতনন ফাংরানদনয নাগনযকত্ন নযতযাগ কনযন ফা াযান;  

(খ্) তা ুঁানক যকান আদারত অপ্রকৃনতস্ঙ ফনরয়া যঘালণা কনযন;  

(গ) নতনন যকান আদারত কতৃক যদউনরয়া যঘানলত ন এফং যদউনরয়া যঘানলত ইফায য দায় 

ইনত অফযানত রাব না কনযয়া থানকন;  

 



(ঘ) নতনন বননতক স্খরনজননত যকান যপজদানয অযানধ যদালী াফযস্ঘ ইয়া অনূযন ২ (দুই) 

ফৎনযয কাযাদনণ্ড দক্তণ্ডত ন এফং তা ুঁায ভুক্তক্ত রানবয য ৫ (াুঁচ) ফৎয কার অনতফানত 

না ইয়া থানক;  

(ঙ) নতনন প্রজাতনন্ত্রয ফা নযলনদয ফা অনয যকান স্ঙানীয় কতৃনিয যকান কনভ  রাবজনক 

াফ িনণক নদ অনধটষ্ঠত থানকন;  

(চ) নতনন জাতীয় ংনদয দয ফা অনয যকান স্ঙানীয় কতৃনিয যচয়াযভযান ফা দয ন;  

(ছ) নতনন ফা তা ুঁায নযফানযয উয ননবযীর যকান দয ংনিষ্ট নযলনদয যকান কাজ 

ম্পাদননয ফা ভারাভার যফযানয জনয টঠকাদায ন ফা ইায জনয ননমুক্ত টঠকাদাযী 

প্রনতষ্ঠাননয অংীদায ন ফা ংনিষ্ট নযলনদয যকান নফলনয় তা ুঁায যকান প্রকায আনথ ক স্বাথ  

থানক ফা নতনন যকায কতৃক ননমুক্ত অতযাফযক যকান দ্রনফযয নডরায ন;  

(জ) ভননানয়ন ে জভা যদয়ায তানযনখ্ যকান ফযাংক ফা আনথ ক প্রনতষ্ঠান ইনত যকান ঋণ 

যভয়ানদাত্তীণ  অফস্ঙায় অনাদায়ী যানখ্ন : তনফ ত থানক যম, যকান ফযাংক ফা আনথ ক প্রনতষ্ঠান 

ইনত গৃীত ননজস্ব ফফানয নননভত্ত গৃ-ননভ াণ অথফা িুদ্র কৃনল ঋণ ইায আতাবুক্ত ইনফ 

না ;  

(ঝ) তা ুঁায ননকট নযলদ ইনত গৃীত যকান ঋণ অনাদায়ী থানক ফা নযলনদয ননকট তা ুঁায 

যকান আনথ ক দায়-যদনা থানক;  

(ঞ) নতনন স্ঙানীয় যকায নযলদ নকংফা যকায কতৃক নননয়াগকৃত ননযীিা প্রনতনফদন 

অনুমায়ী নযনানধয জনয ননধ ানযত অথ  ংনিষ্ট স্ঙানীয় যকায নযলদনক নযনাধ না কনযন;  

(ট) নতনন নযলনদয তনফর তরূনপয কাযনণ দণ্ডপ্রান্ভ ন;  

(ঠ) নতনন এই আইনন ফনণ ত অযানধ অথফা ননফ াচনী অযাধ ংক্রান্ত অযানধ ংনিষ্ট 

আদারত কতৃক যদালী াফযস্ঘ ইয়া অনুযন ২(দুই) ফৎয কাযাদনণ্ড দক্তণ্ডত ন এফং তা ুঁায 

ভুক্তক্ত রানবয য ৫ (াুঁচ) ফৎয কার অনতফানত না ইয়া থানক;  

(ড) নতনন যকান যকানয ফা আধাযকানয দন্ভয, স্বায়ত্তানত ংস্ঙা, স্ঙানীয় কতৃি, ভফায় 

নভনত ইতযানদ ইনত বননতক স্খরন, দুনঅনত. অদাচযণ ইতযানদ অযানধ চাকুনযচুযত ইয়া ৫ 

(াুঁচ) ফৎয অনতক্রান্ত না কনযন;  

(ঢ) নতনন নফগত াুঁচ ফৎনযয ভনধয যম যকান ভনয় দণ্ডনফনধয ধাযা ১৮৯  ১৯২ এয অধীন 

যদালী াফযস্ঘ ইয়া াজাপ্রান্ভ ন;  

(ণ) নতনন নফগত াুঁচ ফৎনযয ভনধয যম যকান ভনয় দণ্ডনফনধয ধাযা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩  ৩৫৩ 

এয অধীন যদালী াফযস্ঘ ইয়া াজাপ্রান্ভ ন;  

(ত) নতনন যকান আদারত কতৃক যপযাযী আাভী নানফ যঘানলত ন;  

(থ) জাতীয় ফা আন্তজানতক আদারত ফা ট্রাইফুযনার কতৃক মুদ্ধাযাধী নানফ যদালী াফযস্ঘ 

ন।  

(৩) প্রনতযক যচয়াযভযান  দয দপ্রাথঅ ভননানয়নে দানখ্নরয ভয় এই ভনভ  একটট 

রপনাভা দানখ্র কনযনফন যম, উ-ধাযা (২) অনুমায়ী নতনন যচয়াযভযান ফা দয ননফ াচননয 

অনমাগয ননন।  

  
  

    
 

  
  

একানধক নদ 

প্রাথঅতায় ফা ুঁধা 

  

২৭। (১) যকান ফযক্তক্ত একই ানথ যচয়াযভযান  দয নদ প্রাথঅ ইনত ানযনফন না ।  

(২) মনদ যকান ফযক্তক্ত একই ানথ যকান নযলনদয একানধক নদ ভননানয়নে দানখ্র কনযন, 

তাা ইনর, তাায কর ভননানয়নে ফানতর ইনফ।  

(৩) নযলনদয যভয়াদকানর যকান কাযনণ যচয়াযভযান দ ূনয ইনর, যকান দয যচয়াযভযান 

নদ ননফাচনন প্রনতদ্বক্তিতা কনযনত ানযনফনঃ 

তনফ ত থানক যম, এইরূ যিনে উক্ত দযনক স্বীয় দ তযাগ কনযয়া প্রনতদ্বক্তিতা কনযনত 

ইনফ।  

(৪) যকান ফযক্তক্ত একই ংনগ যম যকান স্ঙানীয় যকায নযলনদয দয এফং জাতীয় ংদ 

দয নদ প্রনতদ্বক্তিতা কনযনত ানযনফন না।  

 



  
  

    
 

  

ন্ভভ অধযায় 

নযলনদয যচয়াযভযান  দযগণ ম্পনকত নফধান  

  
  

নযলনদয 

যচয়াযভযান  

দযগনণয থ ফা 

যঘালণা 
  

২৮। (১) যচয়াযভযান  প্রনতযক দয তা ুঁায কাম বায গ্রনণয ূনফ  প্রথভ তপননর উনল্লনখ্ত 

পযনভ যকায কতৃক ননধ ানযত যকান ফযক্তক্তয ম্মুনখ্ থ গ্রণ ফা যঘালণা প্রদান কনযনফন 

এফং থে ফা যঘালণানে স্বািযদান কনযনফন।  

(২) যচয়াযভযান ফা দয নানফ ননফ ানচত ফযক্তক্তগনণয নাভ যকানয যগনজনট প্রকানত ইফায 

৩০ (ক্তে) নদননয ভনধয যচয়াযভযান  কর দনযয থ গ্রণ ফা যঘালণায জনয যকায ফা 

তদ্কতৃ ক ননধ ানযত কতৃি প্রনয়াজনীয় ফযফস্ঙা গ্রণ কনযনফন।  

 

  
  

    
 

  
  

নযলনদয 

যচয়াযভযান  

দযগনণয কাম কার 

  

২৯। (১) যকান নযলনদয যচয়াযভযান  দযগণ, এই আইননয নফধানাফরী াননি, ংনিষ্ট 

নযলনদয প্রথভ বা অনুষ্ঠাননয তানযখ্ ইনত ৫ (াুঁচ) ফৎয ভনয়য জনয উক্ত নদ 

অনধটষ্ঠত থানকনফন।  

(২) যচয়াযভযান  দযনদয নাভ যকানয যগনজনট প্রকানত য়ায তানযখ্ ইনত যফতঅ 

৩০ (ক্তে) কাম নদফনয ভনধয ইউননয়ন নযলনদয প্রথভ বা অনুটষ্ঠত ইনত ইনফঃ  

তনফ ত থানক যম, ননধ ানযত ভনয়য ভনধয নফগটঠত নযলনদয প্রথভ বা অনুটষ্ঠত না ইনর 

যকায উমুক্ত কতৃিনক বা আফাননয জনয দানয়ত্ন অ ণ কনযনত ানযনফ এফং 

অনুরূবানফ অনুটষ্ঠত বা নযলনদয প্রথভ বা নানফ গণয ইনফ।  

(৩) নযলদ গঠননয জনয যকান াধাযণ ননফ াচন ঐ নযলনদয জনয অনুটষ্ঠত ূফ ফতঅ াধাযণ 

ননফ াচননয তানযখ্ ইনত ৫ (াুঁচ) ফৎয ূণ  ইফায ১৮০ (এক ত আন) নদননয ভনধয 

অনুটষ্ঠত ইনফ।  

(৪) এই আইনন মাা নকছুই থাকুক না যকন, ইউননয়ন নযলনদয যভয়াদ যনল ননফ াচননয য 

উায নতন-চতুথ াং দয থ গ্রণ কনযনর ইউননয়নটট মথামথবানফ গটঠত ইয়ানছ ফনরয়া 

গণয ইনফ।  

ফযাখ্যাঃ গটঠত নযলনদয যভাট দযনদয নতন-চতুথ াং ননধ াযনণয যিনে বগ্নাংনয উদ্ভফ 

ইনর এফং তাা দনভক াুঁচ শুনয তাংনয কভ ইনর অগ্রায কনযনত ইনফ এফং দনভক 

াুঁচ শুনয তাং ফা তায যফী ইনর তাা এক ফনরয়া গণয কনযনত ইনফ।  

(৫) বদফ-দুনফ াকজননত ফা অনযনফধ যকান কাযনণ ননধ ানযত ৫ (াুঁচ) ফৎয যভয়ানদয ভনধয 

ননফ াচন অনুষ্ঠান িফ না ইনর, যকায নরনখ্ত আনদ দ্বাযা, ননফ াচন না য়া ম ন্ত নকংফা 

অননধক ৯০ (নব্নই) নদন ম ন্ত, মাা আনগ ঘটটনফ, ংনিষ্ট নযলদনক কাম ক্রভ নযচারনায 

জনয িভতা প্রদান কনযনত ানযনফ।  

 

  
  

    
 

  
  

দানয়ত্ন স্ঘান্তয 

  

৩০। নযলদ গঠননয য ূফফতঅ যচয়াযভযান ফা যাননর যচয়াযভযাননয দানয়ত্নপ্রান্ভ দয 

তা ুঁায দখ্নর ফা ননয়ন্ত্রনণ থাকা নযলনদয কর নগদ অথ , নযম্পদ, দনরর দস্ঘানফজ, 

যযক্তজস্গায  ীরনভায মতীঘ্র িফ অথফা উনজরা ননফ াী অনপায কতৃক নস্ঙযীকৃত 

তানযখ্, ভয়  স্ঙানন নতুন ননফ ানচত যচয়াযভযান ফা, যিেভত, ভননানীত যাননর যচয়াযভযান 

ফা যচয়াযভযাননয দানয়ত্নপ্রান্ভ দনযয ননকট নযলনদয নচফ  উনজরা ননফ াী অনপানযয 

ভননানীত একজন প্রথভ যশ্রণীয কভ কতায উনস্ঙনতনত ফুঝাইয়া নদনফন।  

 

    
 

    
 

  
  

ফযতযনয়য দণ্ড 
  

৩১। (১) মনদ যকান যচয়াযভযান ফা যচয়াযভযাননয দানয়ত্নপ্রান্ভ যকান দয ধাযা ৩০ অনুমায়ী 

ননধ ানযত দ্ধনতনত নননদষ্ট ভনয়য ভনধয দানয়ত্ন স্ঘান্তয কনযনত ফযথ  ন, তাা ইনর নতনন  



১০,০০০/- (দ াজায) টাকা ম ন্ত অথ দনণ্ড দণ্ডণীয় ইনফন। 

(২) যকান যচয়াযভযান ফা দয ধাযা ২৬ (৩) অনুমায়ী তাায অনমাগযতা ম্পনক নভথযা 

রপনাভা দানখ্র কনযনর নতনন ৩ (নতন) ফৎয ম ন্ত যভয়ানদ কাযাদণ্ড অথফা ১০,০০০/- (দ 

াজায) টাকা অথ দণ্ড অথফা উবয় দনণ্ড দক্তণ্ডত ইনফন।  

    
 

    
 

  
  

যচয়াযভযান ফা 

দযগনণয দতযাগ 

  

৩২। (১) যকান দয নযলনদয যচয়াযভযান ফযাফয তা ুঁায দতযাগ কনযফায অনবপ্রায় 

নরনখ্তবানফ ফযক্ত কনযয়া দতযাগ কনযনত ানযনফন এফং উক্তরূ দতযাগ ে যচয়াযভযান 

কতৃক গৃীত য়ায ানথ ানথ উক্ত দনযয দ শুনয ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ; 

যচয়াযভযান ংনিষ্ট দনযয দতযাগ ে গৃীত য়ায নফলয়টট অননধক ৭ (াত) নদননয 

ভনধয উনজরা ননফ াী অনপাযনক অফনত কনযনফন।  

(২) যচয়াযভযান এতদুনেনয উনজরা ননফ াী অনপানযয ননকট, তা ুঁায দতযাগ কনযফায 

অনবপ্রায় নরনখ্তবানফ ফযক্ত কনযয়া দতযাগ কনযনত ানযনফন এফং উক্ত দতযাগ ে গৃীত 

য়ায ানথ ানথ উক্ত যচয়াযভযাননয দ শুনয ইনফ।  

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এয অধীন দতযানগয নফলয়টট উনজরা ননফ াী অনপায অননধক ৭ 

(াত) নদননয ভনধয নযলদ, ননফ াচন কনভন এফং যকাযনক অফনত কনযনফন।  

 

    
 

    
 

  
  

যচয়াযভযাননয 

যাননর 

  

৩৩। (১) নযলদ গটঠত ইফায য প্রথভ অনুটষ্ঠত বায ৩০ (ক্তে) কাম নদফনয ভনধয 

অগ্রানধকাযক্রনভ ৩ (নতন) দযনফনষ্ট একটট যচয়াযভযাননয যাননর, দযগণ তা ুঁানদয 

নননজনদয ভধয ইনত ননফাচন কনযনফনঃ  

তনফ ত থানক যম, ননফ ানচত ৩(নতন) জন যচয়াযভযান যানননরয ভনধয কভনি ১ (এক) জন 

ংযনিত আননয ভনরা দযগনণয ভধয ইনত ননফ ানচত ইনফন।  

(২) অনুনস্ঙনত, অুস্ঙতানতু ফা অনয যম যকান কাযনণ যচয়াযভযান দানয়ত্ন ারনন অভথ  

ইনর নতনন ুনযায় স্বীয় দানয়ত্ন ারনন ভথ  না য়া ম ন্ত যচয়াযভযাননয যাননর ইনত 

অগ্রানধকাযক্রনভ একজন দয যচয়াযভযাননয দানয়ত্ন ারন কনযনফন।  

(৩) দতযাগ, অাযণ, ভৃতুযজননত অথফা অনয যম যকান কাযনণ যচয়াযভযাননয দ ূনয 

ইনর ননফ ানচত নতুন যচয়াযভযান কাম বায গ্রণ না কযা ম ন্ত যচয়াযভযাননয যাননর ইনত 

অগ্রানধকাযক্রনভ একজন দয যচয়াযভযাননয দানয়ত্ন ারন কনযনফন।  

(৪) এই আইননয নফধান অনুমায়ী যচয়াযভযাননয যাননরবুক্ত দযগণ অনমাগয ইনর অথফা 

ফযক্তক্তগত কাযনণ দানয়ত্ন ারনন অম্মনত জ্ঞান কনযনর নযলনদয নদ্ধান্তক্রনভ নতুন 

যচয়াযভযাননয যাননর বতযী কযা মাইনফ।  

(৫) উ-ধাযা (১)  (৪) অনুমায়ী দযনদয ভধয ইনত যচয়াযভযাননয যাননর প্রস্তুত কযা না 

ইনর, যকায প্রনয়াজন অনুানয, দযগনণয ভধয ইনত যচয়াযভযাননয যাননর বতনয 

কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

যচয়াযভযান ফা 

দযগনণয াভনয়ক 

ফযখ্াস্ঘকযণ  

অাযণ 

  

৩৪। (১) যম যিনে যকান নযলনদয যচয়াযভযান ফা দনযয নফরুনদ্ধ উ-ধাযা (৪) এ ফনণ ত 

অযানধ অাযনণয জনয কাম ক্রভ আযি কযা ইয়ানছ অথফা তা ুঁায নফরুনদ্ধ যপজদাযী 

ভাভরায় অনবনমাগে আদারত কতৃক গৃীত ইয়ানছ অথফা অযাধ আদারত কতৃক 

আভনর যনয়া ইয়ানছ, যইনিনে ননধ ানযত কতৃনিয ভনত যচয়াযভযান অথফা দয কতৃক 

িভতা প্রনয়াগ নযলনদয স্বানথ য নযন্থী অথফা প্রাননক দৃটষ্টনকানণ ভীচীন না ইনর, 

যকায নরনখ্ত আনদনয ভাধযনভ যচয়াযভযান অথফা দযনক াভনয়কবানফ ফযখ্াস্ঘ কনযনত 

ানযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীনন াভনয়কবানফ ফযখ্ানস্ঘয আনদ প্রদান কযা ইনর আনদ 

 



প্রানন্ভয ৩ (নতন) নদননয ভনধয ংনিষ্ট যচয়াযভযান ধাযা ৩৩ এয নফধানভনত ননফ ানচত যাননর 

যচয়াযভযাননয ননকট দানয়ত্ন স্ঘান্তয কনযনফন এফং উক্ত যাননর যচয়াযভযান াভনয়ক 

ফযখ্াস্ঘকৃত যচয়াযভযাননয নফরুনদ্ধ আনীত কাম ক্রভ যল না য়া ম ন্ত অথফা যচয়াযভযান 

অানযত ইনর তা ুঁায স্ঙনর নতুন যচয়াযভযান ননফ ানচত না য়া ম ন্ত দানয়ত্ন ারন 

কনযনফন।  

(৩) উ-ধাযা (১) এয অধীনন নযলনদয যকান দযনক াভনয়কবানফ ফযখ্ানস্ঘয আনদ 

প্রদান কযা ইনর উক্ত দনযয নফরুনদ্ধ আনীত কাম ক্রভ যল না য়া ম ন্ত অথফা উক্ত 

দয অানযত ইনর তা ুঁায স্ঙনর নতুন দয ননফ ানচত না য়া ম ন্ত নযলনদয 

নদ্ধান্তক্রনভ অয একজন দয উক্ত দানয়ত্ন ারন কনযনফন।  

(৪) যচয়াযভযান ফা দয তা ুঁায স্বীয় দ ইনত অাযণনমাগয ইনফন, মনদ, নতনন-  

(ক) মুক্তক্তঙ্গত কাযণ ফযনতনযনক নযলনদয য য নতনটট বায় অনুনস্ঙত থানকন;  

(খ্) নযলদ ফা যানেয স্বানথ য াননকয যকান কাম করান জনত থানকন, অথফা দুনঅনত ফা 

অদাচযণ ফা বননতক স্খরনজননত যকান অযানধ যদালী াফযস্ঘ ইয়া দণ্ডপ্রান্ভ ইয়া থানকন;  

(গ) তা ুঁায দানয়ত্ন ারন কনযনত অস্বীকায কনযন অথফা াযীনযক ফা ভাননক অাভনথ যয 

কাযনণ দানয়ত্ন ারনন অিভ ন;  

(ঘ) অদাচযণ ফা িভতায অফযফানযয যদানল যদালী ন অথফা নযলনদয যকান অথ  ফা 

ম্পনত্তয যকান িনত াধন ফা উায আত্ধানতয ফা অপ্রনয়ানগয জনয দায়ী ন;  

(ঙ) এই আইননয ধাযা ২৬ (২) অনুমায়ী ননফ াচননয অনমাগয নছনরন ফনরয়া ননফ াচননয য মনদ 

প্রভানণত য়;  

(চ) ফানল ক ১২ (ফায) টট ভানক বায স্ঙনর নূযনতভ ৯ (নয়) টট বা গ্রণনমাগয কাযণ ফযতীত 

অনুষ্ঠান কনযনত ফযথ  ন;  

 

(ছ) ননফ াচনী ফযনয়য নাফ দানখ্র না কনযন নকংফা দানখ্রকৃত নানফ অতয তথয প্রদান 

কনযন; অথফা  

(জ) নফনা অনুভনতনত যদ তযাগ কনযন অথফা অনুভনতক্রনভ যদ তযানগয য যখ্ানন 

অননুনভানদতবানফ অফস্ঙান কনযন।  

ফযাখ্যাঃ এই উ-ধাযায় 'অদাচযণ' ফনরনত িভতায অফযফায, কতনফয অফনরা, দুনঅনত, 

স্বজনপ্রীনত  ইোকৃত কুান ফুঝাইনফ।  

(৫) যকায ফা যকায কতৃক ননধ ানযত কতৃি, যকানয যগনজনট আনদ দ্বাযা, উ-ধাযা (৪) 

এ উনল্লনখ্ত এক ফা একানধক কাযনণ যচয়াযভযান ফা দযনক অাযণ কনযনত ানযনফ :  

তনফ ত থানক যম, অাযনণয নদ্ধান্ত চূান্ত কনযফায ূনফ  নফনধ যভাতানফক তদন্ত কনযনত 

ইনফ  অনবমুক্তনক আত্ধি ভথ ননয ুনমাগ নদনত ইনফ।  

(৬) যকান যচয়াযভযান ফা দয এয অাযনণয প্রস্ঘাফ, যকায ফা যকায কতৃক ননধ ানযত 

কতৃি কতৃক অনুনভাদন রানবয য নতনন তাৎিনণকবানফ অানযত ইনফন।  

(৭) নযলনদয যকান যচয়াযভযান ফা দযনক উ-ধাযা (৫) অনুমায়ী তা ুঁায দ ইনত 

অাযণ কযা ইনর নতনন যকায কতৃক ননধ ানযত কতৃনিয ননকট উক্ত আনদনয তানযখ্ 

ইনত ৩০ (ক্তে) নদননয ভনধয আনর কনযনত ানযনফন এফং আনর কতৃি উক্ত আনরটট 

ননষ্পনত্ত না য়া ম ন্ত অাযণ আনদটট স্ঙনগত যানখ্নত ানযনফন এফং আনরকাযীনক 

ফক্তফয প্রদাননয ুনমাগ দাননয য উক্ত আনদটট নযফতন, ফানতর ফা ফার যানখ্নত ানযনফন।  

(৮) আনর কতৃি কতৃক উ-ধাযা (৭) এয অধীন প্রদত্ত আনদ চূান্ত ফনরয়া গণয ইনফ।  

(৯) এই আইননয অনযানয নফধানন মাা নকছুই থাকুক না যকন, এই ধাযা অনুমায়ী অানযত 

যকান ফযক্তক্ত যকান নদ ংনিষ্ট নযলনদয কাম কানরয অফনষ্ট যভয়ানদয জনয ননফ ানচত ইফায 

যমাগয ইনফন না।  

    
 

    
 

  
  

যচয়াযভযান ফা দয   ৩৫। (১) যচয়াযভযান ফা যকান দনযয দ ূনয ইনফ, মনদ-  
 



দ ূনয য়া (ক) নতনন ধাযা ২৬ (২) অনুমায়ী যচয়াযভযান ফা দয ইফায অনমাগয ইয়া নন;  

(খ্) নতনন ধাযা ৩৪ অনুমায়ী াভনয়কবানফ ফযখ্াস্ঘ ন ফা অানযত ন;  

(গ) নতনন ননধ ানযত ভনয়য ভনধয ধাযা ২৮ (১) এ ফনণ ত থ গ্রণ কনযনত ফযথ  ন;  

(ঘ) নতনন ধাযা ৩২ এয অধীন দতযাগ কনযন;  

(ঙ) নতনন ভৃতুযফযণ কনযন; অথফা  

(চ) ধাযা ৩৯ অনুমায়ী তাায নফরুনদ্ধ যকায কতৃক অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ অনুনভাদন কযা য়।  

(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী যচয়াযভযান ফা যকান দনযয দ ূনয ইনর উনজরা ননফ াী 

অনপায যগনজট নফজ্ঞনন্ভ জানয কনযয়া দটট ূনয যঘালণা কনযনফন।  

    
 

    
 

  
  

ূনয দ ূযণ 

  

৩৬। মনদ যকান নযলনদয যচয়াযভযান ফা দনযয দ তা ুঁায ভৃতুয, দতযাগ, অাযণ ফা 

অনযনফধ কাযনণ তা ুঁায যভয়াদ ূনত য কভনি ১৮০ (একত আন) নদন ূনফ  ূনয য়, তাা 

ইনর, উক্ত ূনযতায তানযখ্ ইনত ৯০ (নব্নই) নদননয ভনধয অফনষ্ট ভনয়য জনয ূনয নদ 

ননফ াচন অনুষ্ঠান কনযনত ইনফ:  

তনফ ত থানক যম, বদফ দুনফ াক জননত কাযনণ ননফ াচন অনুটষ্ঠত না ইনর ননফ াচন কনভন 

ননফ াচননয জনয ুনফধাজনক তানযখ্ ননধ াযণ কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

দযদ ুনফ ার 

  

৩৭। নযলনদয যকান ননফ ানচত যচয়াযভযান ফা দয এই আইননয নফধান অনুমায়ী 

াভনয়কবানফ ফযখ্াস্ঘ ফা অানযত ইয়া অথফা অনমাগয যঘানলত ইয়া দযদ াযাইফায 

য আননর তা ুঁায উক্তরূ াভনয়ক ফযখ্াস্ঘ আনদ ফা অাযণ আনদ যদ ফা ফানতর ফা 

প্রতযাায ইনর ফা তা ুঁায অনমাগযতা অফনরান ইনর, তাায দযদ ুনফ ার ইনফ এফং 

নতনন অফনষ্ট যভয়ানদয জনয স্ব-নদ ফার ইনফন।  

 

    
 

    
 

  
  

যচয়াযভযান ফা 

দযগনণয অনধকায 

 দায়ফদ্ধতা 

  

৩৮। (১) নযলনদয যচয়াযভযান ফা প্রনতযক দনযয এই আইন  ংনিষ্ট নফধানাফরী াননি 

নযলনদয বায় নদ্ধান্ত গ্রণ প্রক্তক্রয়ায় অংগ্রনণয অনধকায থানকনফ।  

(২) নযলনদয প্রনতযক দয ননধ ানযত দ্ধনতনত নযলনদয যচয়াযভযান অথফা ংনিষ্ট স্ঙায়ী 

কনভটটয বানতয ননকট নযলনদয ফা স্ঙায়ী কনভটটয প্রাননক এখ্নতয়াযবুক্ত নফলনয় প্রশ্ন 

উত্থান ফা বকনপয়ৎ দাফী কনযনত ানযনফন।  

(৩) নযলনদয যচয়াযভযাননয ননকট যনাটট প্রদান কনযয়া নযলনদয যম যকান দয অনপ 

চরাকারীন ভনয়, যগানীয় ননথে ফযতীত, যযকড  ননথে যদনখ্নত ানযনফন।  

(৪) নযলনদয যচয়াযভযান ফা প্রনতযক দয নযলদ ফা অনয যকান কতৃি কতৃক ফাস্ঘফানয়ত 

যকান কাজ ফা প্রকনেয ত্রুটট-নফচুযনত ম্পনক নযলনদয ভননানমাগ আকল ণ কনযনত 

ানযনফন।  

(৫) নযলনদয যচয়াযভযান, স্ঙায়ী কনভটটয বানত এফং দযগণ এই আইননয নফধান অনুমায়ী 

জনস্বানথ  নযলনদয কাম  নযচারনা কনযনফন এফং নযলনদয ননকট যমথবানফ দায়ী থানকনফন।  

(৬) ংযনিত আননয দয এফং াধাযন আননয দযনদয দানয়ত্ন এফং কাম াফরী নফনধ 

দ্বাযা ননধ ানযত ইনফ।  

 

 

    
 

    
 

  
  

অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ 
  

৩৯। (১) এই ধাযায নফধান াননি নযলনদয যচয়াযভযান, দয ফা নযলনদয উয ুনননদষ্ট 

অনবনমানগ অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ আনয়ন কযা মাইনফ।   



(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ নযলনদয ংখ্যাগনযষ্ঠ দনযয স্বািনয নরনখ্তবানফ 

উনজরা ননফ াী অনপানযয ননকট নযলনদয যম যকান একজন দয ফযক্তক্তগতবানফ দানখ্র 

কনযনফন। 

(৩) অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ প্রানন্ভয য উনজরা ননফ াী অনপায ১০ (দ) কাম নদফনয ভনধয একজন 

কভ কতা নননয়াগ কনযনফন এফং উক্ত কভ কতা অনবনমাগভূনয নফলনয় ফক্তফয প্রদাননয জনয 

১০ (দ) কাম নদফনয ভয় প্রদান কনযয়া অনবমুক্ত যচয়াযভযান ফা দযনক কাযণ দ াননায 

যনাটট নদনফন।  

(৪) জফাফ নন্তালজনক নফনফনচত না ইনর উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী ননমুক্ত কভ কতা জফাফ 

প্রানন্ভয অননধক ৩০ (ক্তে) কাম নদফনয ভনধয অনাস্ঙা প্রস্ঘানফ যম কর অনবনমানগয ফণ না 

কযা নয়নছ, য কর অনবনমাগ তদন্ত কনযনফন।  

(৫) তদনন্ত অনবনমানগয তযতা প্রভানণত ইনর উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী ননমুক্ত কভ কতা 

অননধক ১৫ (ননয) কাম নদফনয ভনধয অনবমুক্ত যচয়াযভযান ফা দয ংনিষ্ট কর 

ননফানচত দনযয ননকট বায যনাটট যপ্রযণ ননক্তিতকযণূফ ক নযলনদয নফনল বা 

আফান কনযনফন। 

(৬) যচয়াযভযাননয নফরুনদ্ধ অনাস্ঙা প্রস্ঘানফয যিনে যাননর যচয়াযভযান (ক্রভানুানয) এফং 

যকান দনযয নফরুনদ্ধ অনাস্ঙা প্রস্ঘানফয যিনে নযলনদয যচয়াযভযান বায় বানতত্ন 

কনযনফনঃ  

তনফ ত থানক যম, যচয়াযভযান ফা যাননর যচয়াযভযাননয অনুনস্ঙনতনত উনস্ঙত দযযগনণয 

ভনধয একজন দযনক ঐকযভনতযয নবনত্তনত বানত ননফানচত কযা মাইনফ।  

(৭) উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী ননমুক্ত কভ কতা বায় একজন ম নফিক নানফ উনস্ঙত 

থানকনফন।  

(৮) উ-ধাযা (১) এয উনেনয আুত বাটট ননয়ন্ত্রণ ফনবূত যকান কাযণ ছাা স্ঙনগত কযা 

মাইনফ না এফং যভাট ননফ ানচত দয ংখ্যায দুই-তৃতীয়াং দয ভন্নয় বায যকাযাভ 

গটঠত ইনফ।  

(৯) বা শুরু ইফায নতন ঘন্টায ভনধয উনু্পক্ত আনরাচনায ভাধযনভ নদ্ধান্ত গ্রণ িফ না 

ইনর অনাস্ঙা প্রস্ঘাফটটয উয যগান ফযারনটয ভাধযনভ যবাট গ্রণ কনযনত ইনফ।  

(১০) বায বানত অনাস্ঙা প্রস্ঘানফয নি ফা নফনি যকান প্রকায ভতাভত প্রকা কনযনফন 

না তনফ নতনন ফযারনটয ভাধযনভ উ-ধাযা (৯) অনুমায়ী যবাট প্রদান কনযনত নযনফন নকন্তু নতনন 

ননণ ায়ক ফা নদ্বতীয় যবাট নদনত ানযনফন না।  

(১১) অনাস্ঙা প্রস্ঘাফটট কভনি ৯ (নয়) জন দয কতৃক যবানট গৃীত ইনত ইনফ।  

(১২) উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী ননমুক্ত কভ কতা বা যল ইফায য অনাস্ঙা প্রস্ঘানফয কন, 

ফযারট যায, যবানটয পরাপর বায কাম নফফযণী প্রস্তুত কনযয়া আনুলনঙ্গক 

কাগজে যকানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফন।  

(১৩) যকায, উমুক্ত নফনফচনা কনযনর, অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ অনুনভাদন অথফা অননুনভাদন 

কনযনফ।  

(১৪) অনাস্ঙা প্রস্ঘাফটট প্রনয়াজনীয় ংখ্যক যবানট গৃীত না ইনর অথফা যকাযানভয অবানফ 

বা অনুটষ্ঠত না ইনর উক্ত তানযনখ্য য ৬ (ছয়) ভা অনতক্রান্ত না ইনর ংনিষ্ট 

যচয়াযভযান ফা দনযয নফরুনদ্ধ অনুরূ যকান অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ আনয়ন কযা মাইনফ না।  

(১৫) নযলনদয যচয়াযভযান ফা যকান দনযয দানয়ত্নবায গ্রনণয ৬ (ছয়) ভানয ভনধয তাায 

নফরুনদ্ধ অনাস্ঙা প্রস্ঘাফ আনয়ন কযা মাইনফ না।  

    
 

    
 

  
  

যচয়াযভযান  

দযগনণয ছুটট 
  

৪০। যকান যচয়াযভযান ফা যকান দযনক নযলদ মুক্তক্তঙ্গত কাযনণ ১ (এক) ফৎনয নফ াচ্চ 

৩ (নতন) ভা ছুটট ভঞ্জযু কনযনত ানযনফঃ 

তনফ ত থানক যম, ৩ (নতন) ভানয অনধক ছুটট প্রনয়াজন ইনর যকানযয অনুনভাদন গ্রণ 

কনযনত ইনফঃ  

 



আনযা ত থানক যম, ভনরা যচয়াযভযান ফা দনযয ভাতৃত্নকারীন ছুটট যবানগয যিনে যকানয 

নফনধ নফধান প্রনমাজয ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

ম্পনত্ত ম্পনকত 

যঘালণা 

  

৪১। যচয়াযভযান  দয তা ুঁায কাম বায গ্রনণয ূনফ  তা ুঁায এফং তা ুঁায নযফানযয যকান 

দনযয স্বত্ন, দখ্র ফা স্বাথ  আনছ এই প্রকায মাফতীয় স্ঙাফয  অস্ঙাফয ম্পনত্তয একটট নরনখ্ত 

নফফযণ যকায কতৃক ননধ ানযত দ্ধনতনত  ননধ ানযত ফযক্তক্তয ননকট দানখ্র কনযনফন।  

ফযাখ্যা।-"নযফানযয দয" ফনরনত যচয়াযভযান  দনযয স্বাভী ফা স্ত্রী এফং তা ুঁায ংনগ 

ফফাকাযী এফং তা ুঁায উয মূ্পণ বানফ ননবযীর তা ুঁায যছনর-যভনয়, নতা, ভাতা  বাই-

যফাননক ফুঝাইনফ।  

 

    
 

    
 

  

অষ্টভ অধযায় 

নযলনদয বা, িভতা  কাম াফরী  

  
  

নযলনদয বা 

  

৪২। (১) প্রনতযক নযলদ, নযলনদয কাম ারনয় প্রনত ভান অনূযন একটট বা অনুষ্ঠাননয ফযফস্ঙা 

কনযনফ এফং উক্ত বা অনপ ভনয়য ভনধয অনুটষ্ঠত ইনফ।  

(২) নযলনদয ৫০% দয তরফী বা আফাননয জনয যচয়াযভযাননয ননকট নরনখ্ত অনুনযাধ 

জানাইনর নতনন ১৫ (ননয) নদননয ভনধয অনুনষ্ঠয় একটট বায তানযখ্  ভয় ননধ াযণ কনযয়া 

বা অনুষ্ঠাননয অনূযন ৭ (াত) নদন ূনফ  নযলনদয দযগণনক যনাটট প্রদান কনযনফন।  

(৩) নযলনদয যচয়াযভযান উ-ধাযা (২) অনুমায়ী তরফী বা আফান কনযনত ফযথ  ইনর 

যাননর যচয়াযভযান (ক্রভানুানয) ১০ (দ) নদননয ভনধয অনুনষ্ঠয় বা আফান কনযয়া অনূযন 

৭ (াত) নদন ূনফ  নযলনদয যচয়াযভযান  দযগণনক যনাটট প্রদান কনযনফন; উক্তরূ বা 

নযলনদয কাম ারনয় ননধ ানযত তানযনখ্ অনপ চরাকারীন ভনয় অনুটষ্ঠত ইনফ।  

(৪) তরফী বা নযচারনাকারীন ভনয় উনজরা ননফ াী অনপায কতৃক নননয়াগকৃত 

একজন কভ কতা ম নফিক নননফ উনস্ঙত থানকনত ানযনফন, নমনন উক্তরূ তরফী বা 

নযচারনা  বায় গৃীত নদ্ধানন্তয নফলনয় উনজরা ননফ াী অনপানযয ননকট একটট নরনখ্ত 

প্রনতনফদন বা অনুষ্ঠাননয ৭ (াত) নদননয ভনধয দানখ্র কনযনফন।  

(৫) যচয়াযভযান অথফা তা ুঁায অনুনস্ঙনতনত তা ুঁায দানয়ত্ন ারনকাযী ফযক্তক্ত, প্রনয়াজনন, যম 

যকান ভয় নযলনদয নফনল বা আফান কনযনত ানযনফন।  

(৬) দযগনণয যভাট ংখ্যায এক তৃতীয়াংনয উনস্ঙনতনত যকাযাভ ইনফ, তনফ যকাযানভয 

অবানফ যকান বা ভুরতফী ইনর ভুরতফী বায় যকান যকাযানভয প্রনয়াজন ইনফ না।  

(৭) এই আইনন নবন্নরূ নফধান না থানকনর, নযলনদয বায় কর নদ্ধান্ত উনস্ঙত 

দযগনণয াধাযণ ংখ্যাগনযষ্ঠ যবানট গৃীত ইনফ। 

(৮) প্রনতযক দনযয একটট কনযয়া যবাট প্রদাননয িভতা থানকনফ এফং যবানটয ভতায 

যিনে বানত একটট নদ্বতীয় ফা ননণ ায়ক যবাট প্রদান কনযনত ানযনফন।  

(৯) নযলনদয বায় যচয়াযভযান অথফা তা ুঁায অনুনস্ঙনতনত অগ্রানধকানযয ক্রভানুানয 

যচয়াযভযান যানননরয দয অথফা উবনয়য অনুনস্ঙনতনত, উনস্ঙত দযগণ কতৃক 

ননফ ানচত যকান দয বানতত্ন কনযনফন।  

(১০) যকায কতৃক এতদুনেনয ননধ ানযত কভ কতাগণ নযলনদয আভন্ত্রনণ নযলনদয বায় 

যমাগদান এফং বায আনরাচনায় অংগ্রণ কনযনত ানযনফন, তনফ তাানদয যবাটানধকায 

থানকনফ না।  

(১১) যকান্ প্রস্ঘাফ ংখ্যাগনযষ্ঠ যবানট গৃীত ইয়ানছ ফা য় নাই তাা বানত উক্ত বায় স্পষ্ট 

কনযয়া জানাইয়া নদনফন।  

(১২) বায আনরাচযূনচনত কানযগনয  গুরুত্নুণ  নফলনয় যকাননা নফনলনজ্ঞয ভতাভত 

প্রনয়াজন ইনর নযলদ উক্ত নফলয় ফা নফলয়ভূনয উয ভতাভত প্রদাননয জনয এক ফা 

একানধক নফনলজ্ঞনক বায় আভন্ত্রণ জানাইনত ানযনফ।  

 



    
 

    
 

  
  

নযলনদয বায় 

ম্পাদনীয় কাম  

তানরকা 

  

৪৩। নযলনদয যকান ভূরতফী বা ফযতীত নযলনদয অনয প্রনতযক বায় ম্পাদনীয় 

কাম াফরীয একটট তানরকা, উক্তরূ বায জনয ননধ ানযত ভনয়য অনূযন ৭ (াত) নদন ূনফ  

নযলনদয প্রনতযক দনযয ননকট যপ্রযণ কনযনত ইনফ এফং বায় উনস্ঙত দযগনণয 

ংখ্যাগনযনষ্ঠয অনুনভাদন ফযতীত, উক্তরূ তানরকা ফনবূত যকান নফলয় বায় আনরাচনায 

জনয আনীত ইনফ না ফা ম্পানদত ইনফ না; তনফ, মনদ যচয়াযভযান ভনন কনযন যম, এইরূ 

নযনস্ঙনতয উদ্ভফ ইয়ানছ মাায জনয নযলনদয একটট জরুনয বা আফান কযা ভীচীন, 

তাা ইনর, নতনন দযগণনক অনূযন ৩ (নতন) নদননয যনাটট প্রদাননয য এইরূ একটট 

বা আফান কনযনত ানযনফন এফং উক্তরূ বায় ননধ ানযত আনরাচযূচী ফযতীত অনয যকান 

নফলয় আনরাচনা কযা মাইনফ না।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয কাম াফরী 

ননষ্পন্ন 

  

৪৪। (১) নযলনদয কর কাম াফরী নফনধ দ্বাযা ননধ ানযত ীভায ভনধয  দ্ধনতনত নযলনদয 

বায় অথফা স্ঙায়ী কনভটটভূনয বায় অথফা উায যচয়াযভযান, দয, কভ কতা ফা কভ চাযী 

কতৃক ননষ্পন্ন ইনফ।  

(২) যকান দ ূনয থানকনর ফা নযলনদয গঠন প্রক্তক্রয়ায় যকান ত্রুটট যনয়ানছ নকংফা 

নযলনদয বফঠনক উনস্ঙত ইফায ফা যবাটদানন ফা অনয উানয় ইায কামধ াযায় অংগ্রনণ 

অনধকায না থাকা নে যকান ফযক্তক্ত অনুরূ কাম  কনযয়ানছন যকফর এই কাযনণ নযলনদয 

যকান কাম  ফা কাম ধাযা অনফধ ইনফ না।  

(৩) নযলনদয প্রনতযক বায কাম নফফযণী এই উনেনয ংযনিত একটট ফইনয় নরনফদ্ধ 

কনযনত ইনফ।  

(৪) বায কাম নফফযণী স্বািনযত ইফায য মথাীঘ্র িফ নযলনদয কর নদ্ধান্ত উনজরা 

ননফ াী অনপানযয ননকট যপ্রযণ কনযয়া অনুনরন যডুটট কনভনানযয ননকট যপ্রযণ কনযনত 

ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

স্ঙায়ী কনভটট গঠন  

উায কাম াফরী 

  

৪৫। (১) নযলদ উায কাম াফরী ুচারুরূন ম্পাদন কনযফায জনয ননম্নফনণ ত নফলয়ানদয 

প্রনতযকটট ম্পনক একটট কনযয়া স্ঙায়ী কনভটট গঠন কনযনফ,মথাঃ-  

(ক) অথ   ংস্ঙান; 

(খ্) নাফ ননযীিা  নাফ যিণ; 

(গ) কয ননরুন  আদায়; 

(ঘ) নিা, স্বাস্ঙয  নযফায নযকেনা; 

(ঙ) কৃনল, ভৎয  শু ম্পদ  অনযানয অথ নননতক উন্নয়নভূরক কাজ; 

(চ) ল্লী অফকাঠানভা উন্নয়ন, ংযিণ, যিণানফিণ, ইতযানদ; 

(ছ) আইন-ংৃখ্রা যিা; 

(জ) জন্প-ভৃতুয ননফন্ধন; 

(ঝ) যানননটন, ানন যফযা  য়ঃননস্কান; 

(ঞ) ভাজকরযাণ  দুনমাগ  ফযফস্ঙানা; 

(ট) নযনফ উন্নয়ন, নযনফ ংযিণ  ফিৃনযাণ; 

(ঠ) ানযফানযক নফনযাধ ননযন, নাযী  নশু করযাণ (াফতয চট্রগ্রানভয অনধফাীনদয জনয 

প্রনমাজয ইনফ না); 

(ড) ংসৃ্কনত  যখ্রাধুরা।  

(২) উ-ধাযা (১) এ উনল্লনখ্ত স্ঙায়ী কনভটট ফযতীত নযলদ, এই আইননয নফধান াননি, 

প্রনয়াজনন, যডুটট কনভনানযয অনুনভাদনক্রনভ, অনতনযক্ত স্ঙায়ী কনভটট গঠন কনযনত 

 



ানযনফ।  

(৩) স্ঙায়ী কনভটটয বানত যকা-অট দয ফযতীত নযলনদয দযগনণয ভধয ইনত 

ননফ ানচত ইনফন এফং ভনরানদয জনয ংযনিত আন ইনত ননফ ানচত দযগণ অনূযন এক-

তৃতীয়াং স্ঙায়ী কনভটটয বানত থানকনফনঃ  

তনফ ত থানক যম, ইউননয়ন নযলনদয যচয়াযভযান শুধুভাে আইন ংৃখ্রা নফলয়ক কনভটটয 

বানত থানকনফন।  

(৪) স্ঙায়ী কনভটট াুঁচ ইনত াত দয নফনষ্ট ইনফ এফং কনভটট প্রনয়াজনন, ংনিষ্ট নফলনয় 

নফনলজ্ঞ যকান একজন ফযক্তক্তনক কনভটটয দয নানফ যকা-অট কনযনত ানযনফ, তনফ 

যকা-অট দনযয যকান যবাটানধকায থানকনফ না।  

(৫) অনযানয দযগণ স্ঙানীয় জনাধাযনণয ভধয ইনত ংনিষ্ট কনভটটনত অফদান যানখ্ফায 

যমাগযতা ম্পন্ন ফযক্তক্তনদয ভধয ইনত ভননানীত ইনফন।  

(৬) স্ঙায়ী কনভটটয ুানয নযলনদয যফতঅ বায় নফনফচনায য গৃীত ইনফ; তনফ যকান 

ুানয ইউননয়ন নযলনদ গৃীত না ইনর তাায মথাথ তা  কাযণ নরনখ্তবানফ স্ঙায়ী 

কনভটটনক জানাইনত ইনফ।  

(৭) স্ঙায়ী কনভটটয কর কাম ধাযা নযলনদয াধাযণ বায অনুনভাদন াননি চূান্ত ইনফ।  

(৮) ননম্ননরনখ্ত কাযনণ নযলদ যকান স্ঙায়ী কনভটট বানঙ্গয়া নদনত ানযনফ, মথা :-  

(ক) নফনধ যভাতানফক ননয়নভত বা আফান কনযনত না ানযনর;  

(খ্) ননধ ানযত যিনে ক্রভাগতবানফ নযলদনক যাভ  প্রদানন ফযথ  ইনর; অথফা  

(গ) এই আইন ফা অনয যকান আইননয নফধান ফনবূত যকান কাজ কনযনর।  

(৯) প্রনতযক স্ঙায়ী কনভটট প্রনত দুইভা অন্তয বায় নভনরত ইনফ, তনফ প্রনয়াজনন অনতনযক্ত 

বা অনুষ্ঠান কনযনত ানযনফ।  

(১০) স্ঙায়ী কনভটটয কাম াফরী প্রনফধান দ্বাযা ননধ ানযত ইনফ, তনফ উক্তরূ প্রনফধান প্রণীত না 

য়া ম ন্ত নযলনদয াধাযণ বায় স্ঙায়ী কনভটটয কাম াফরী ননরূন কযা মাইনফ।  

    
 

    
 

  
  

নযলনদয ননফ াী 

িভতা 

  

৪৬। (১) এই আইননয উনেয াধন এফং নযলনদয বায নদ্ধান্ত ফাস্ঘফায়নকনে যচয়াযভযান 

নযলনদয ননফ াী িভতা প্রনয়াগ কনযনফন।  

(২) এই আইননয অনযানয ধাযায় ফনণ ত নফলয়ভূনক িুণ্ন না কনযয়া যচয়াযভযান ননম্নরূ 

দানয়ত্নভূ ারন কনযনফন, মথা :-  

(ক) নতনন নযলনদয বায় বানতত্ন কনযনফন এফং বা নযচারনা কনযনফন;  

(খ্) নযলনদয কর কভ কতা-কভ চাযীয কাজ কভ  তদাযকী  ননয়ন্ত্রণ কনযনফন এফং তা ুঁানদয 

যগানীয় প্রনতনফদন প্রস্তুত কনযনফন;  

(গ) যকায ফা ননধ ানযত কতৃি কতৃক ননধ ানযত ফযয় ীভা ম ন্ত ফযয় ননফ া কনযনফন;  

(ঘ) নতনন ফা নযলনদয নচনফয যমথ স্বািনয নযলনদয কর আয় ফযনয়য নাফ নযচারনা 

কনযনফন;  

(ঙ) নযলনদয ফযয় নভটাননা এফং ানা আদানয়য জনয যকান কভ কতা ফা কভ চাযীনক িভতা 

অ ণ কনযনফন;  

(চ) এই আইননয অধীন প্রনয়াজনীয় কর নফফযণী  প্রনতনফদন প্রস্তুত কনযনফন;  

(ছ) এই আইন ফা নফনধ দ্বাযা আনযানত অনযানয িভতা  দানয়ত্ন ারন কনযনফন।  

(৩) যচয়াযভযান, নযলনদয অনুনভাদন াননি, আইন, অধযানদ ফা নফনধ-নফধান এয নযন্থী 

নয়, এইরূ জনস্বাথ  ফা জনগুরুত্নূণ  যকান জরুনয কাজ ম্পাদননয জনয নননদ নদনত 

ানযনফন, এফং এই ধযননয কাম  ম্পাদননয ফযয়বায নযলদ তনফর ইনত ফননয নননদ 

নদনত ানযনফন।  

(৪) উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী গৃীত কাম ক্রভ ম্পনক যচয়াযভযান নযলনদয যফতঅ বায় 

প্রনতনফদন উস্ঙান কনযনফন এফং উক্ত প্রনতনফদন নযলনদয বায় অনুনভানদত ইনত 

ইনফ।  

 



(৫) উ-ধাযা (১), (২),(৩)  (৪) এ ফনণ ত দানয়ত্ন ছাা নযলনদয যচয়াযভযান ননম্নফনণ ত 

িভতা প্রনয়াগ কনযনফন, মথা :-  

(ক) নতনন নযলনদয বায় নযলনদয ংনিষ্ট কভ কতা ফা কভ চাযীগণ  অনযানয যকানয 

দন্ভনযয ংনিষ্ট কভ কতা ফা কভ চাযীগনণয উনস্ঙনত ননক্তিত কনযনফন;  

(খ্) এই আইন ফা তদধীন প্রণীত নফনধয নযন্থী এফং প্রাননক নফঙৃ্খরায কাযনণ নচফ এফং 

স্ঘান্তনযত অনযানয দন্ভনযয কভ কতা  কভ চাযী ফযতীত নযলনদয ননয়ন্ত্রণাধীন অনযানয 

কভ চাযীগণনক প্রনয়াজনন মথামথ দ্ধনত অনুযণ কনযয়া াভনয়ক ফযখ্াস্ঘ কনযনত ানযনফন:  

তনফ ত থানক যম, নযলনদয যফতঅ াধাযণ বায় উক্তরূ াভনয়ক ফযখ্াস্ঘ অনুনভানদত 

ইনত ইনফ অনযথায় উা কাম কয ইনফ না;  

(গ) নযলনদয নচনফয ননকট ইনত নযলনদয প্রাননক নফলয় ংক্রান্ত যম যকান ক্লানপাইড 

যযকড ফা ননথ নরনখ্তবানফ তরফ কনযনত এফং আইন  ননধ ানযত দ্ধনতনত আনদ প্রদান 

কনযনত ানযনফন; তনফ নতনন এইরূ যকান ক্লানপাইড যযকড ফা ননথ তরফ কনযনত ানযনফন 

না, মাা মূ্পণ রূন নচফ ফা ংনিষ্ট কভ কতায ননজস্ব তোফধানন থানকনফ;  

(ঘ) এই আইন ফা নফনধ, প্রনফধান, ইতযানদয নযন্থী এফং প্রাননক নফংৃখ্রা ৃটষ্টয কাযনণ 

ইউননয়ন ম ানয় কভ যত কভ কতা-কভ চাযী নযলনদয ননয়ন্ত্রণাধীন অনযানয কভ চাযীনদয 

নফরুনদ্ধ মথামথ কতৃনিয ননকট প্রনয়াজনীয় আইনানুগ ফযফস্ঙা গ্রনণয জনয প্রনতনফদন 

যপ্রযণ কনযনত ানযনফন;  

(ঙ) তা ুঁায নফনফচনায় নযলনদয যকান নদ্ধান্ত এই আইন ফা অনয যকান আইন ফা নফনধ-

নফধাননয নযন্থী ইনর, অথফা উক্তরূ নদ্ধান্ত ফাস্ঘফানয়ত ইনর উা জনস্বাস্ঙয, জনস্বাথ   

জনননযাত্তা নফন্ন কনযনফ ফনরয়া নফনফনচত ইনর, নতনন উা যকানযয ননকট যপ্রযণ 

কনযনফন।  

(৬) নযলনদয ননফ াী ফা অনয যকান কাম  নযলনদয নানভ গৃীত ইয়ানছ ফনরয়া প্রকা কযা 

ইনফ এফং উা ননধ ানযত দ্ধনতনত প্রভানণকৃত ইনত ইনফ।  

(৭) নযলনদয বদনক্তন্দন যফা প্রদানভূরক দানয়ত্ন ত্নযানন্ত কনযফায রনিয কভ কতানদয ভনধয 

ননফ াী িভতা নফবাজননয প্রস্ঘাফ নযলনদয বায় অনুনভানদত ইনত ইনফ এফং, 

প্রনয়াজননফানধ, ভনয় ভনয়, ইা ংনাধননয এখ্নতয়ায নযলনদয থানকনফ।  

    
 

    
 

  
  

নযলনদয কামাফরঅ 

  

৪৭। (১) নযলনদয প্রধান কাম াফরী ইনফ ননম্নরূ, মথা:-  

ক) প্রান  ংস্ঙান নফলয়ানদ;  

(খ্) জনংৃখ্রা যিা;  

(গ) জনকরযাণভূরক কাম  ম্পনকত যফা; এফং  

(ঘ) স্ঙানীয় অথ নননতক  াভাক্তজক উন্নয়ন ম্পনকত নযকেনা প্রণয়ন  ফাস্ঘফায়ন।  

(২) উ-ধাযা (১) এ উনল্লনখ্ত প্রধান কাম াফরীয উয নবনত্ত কনযয়া নযলনদয কাম াফরী নদ্বতীয় 

তপননর ফনণ ত ইর।  

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এ মাাই থাকুক না যকন, নফনল কনযয়া, এফং উক্তরূ উ-

ধাযাভূনয াভনগ্রকতানক িুণ্ন না কনযয়া, যকায ংযনিত আননয ভনরা দযনদয 

দানয়ত্ন  কতফয নফনধ দ্বাযা ননধ াযণ কনযনত ানযনফ। তনফ ইউননয়ন নযলনদয উন্নয়ন প্রকনেয 

(টট,আয,কানফখ্া, যথাক ফযাে  অনযানয) ংনিষ্ট য়ানডয এক তৃতীয়াং উন্নয়ন প্রকে 

ফাস্ঘফায়ন কনভটটয যচয়াযভযাননয দানয়ত্ন ংযনিত ভনরা আননয দযনক অ ণ কনযনত 

ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ইউননয়ন নযলনদয 

ুনর  গ্রাভ 

  
৪৮। (১) যকায, ভনয় ভনয়, চানদা যভাতানফক গ্রাভীণ এরাকায় গ্রাভ ুনর ফাননী গঠন 

কনযনত ানযনফ এফং যকায কতৃক উক্ত গ্রাভ ুনর ফাননী নননয়াগ, প্রনিণ, ংৃখ্রা এফং  



প্রনতযিা নফলয়ক 

কাম াফরী 

চাকুনযয তাফরী ননধাযণ  কযা ইনফ।  

(২) যকায যমরূ নননদ প্রদান কনযনফ গ্রাভ ুনর যইরূ িভতা প্রনয়াগ  দানয়ত্ন ারন 

কনযনফ। 

(৩) যডুটট কনভনানযয ননকট মনদ প্রতীয়ভান য় যম, যকান ইউননয়ন ফা তাায অং নফননল 

জনননযাত্তা  গ্রাভ প্রনতযিা নফলনয় নফনল ফযফস্ঙা গ্রনণয প্রনয়াজন যনয়ানছ যই যিনে 

উক্ত এরাকায প্রান্ভফয়স্ক িভ ফযক্তক্তগণনক আনদন উনল্লনখ্ত দ্ধনতনত গণাাযায় 

নননয়াক্তজত কনযনত ানযনফ। 

(৪) উ-ধাযা (৩) এয অধীন আনদ জানয কযা ইনর নযলদ আনদন উনল্লনখ্ত িভতা 

প্রনয়াগ  দানয়ত্ন ারন কনযনফ।  

    
 

    
 

  
  

নাগনযক নদ প্রকা 

  

৪৯। (১) এই আইননয অধীন গটঠত প্রনতটট নযলদ, ননধ ানযত দ্ধনত অনুযণ কনযয়া নফনবন্ন 

প্রকানযয নাগনযক যফা প্রদাননয নফফযণ, যফা প্রদাননয তভূ এফং নননদষ্ট ভয়ীভায ভনধয 

যফা প্রদান ননক্তিত কনযফায নফফযণ প্রকা কনযনফ মাা "নাগনযক নদ"(Citizen Charter) ফনরয়া 

অনবনত ইনফ।  

(২) যকায নযলনদয জনয আদ  নাগনযক নদ ংক্রান্ত নননদনকা প্রণয়ন কনযনফ এফং 

নযলদ আইন  নফনধ াননি, এ নননদনকায প্রনয়াজনীয় নযফতন  নযফধ ন কনযফায 

িভতা যানখ্নফ :  

তনফ ত থানক যম, এই ধযননয নযফতন ফা নযফধ ন কযা ইনর, তাা অফগনতয জনয 

যকাযনক অফনত কনযনত ইনফ।  

(৩) নাগনযক নদ ভনয় ভনয় ার নাগাদ কনযনত ইনফ।  

(৪) নাগনযক নদ ংক্রান্ত নফনধভারা প্রণয়নন ননম্নফনণ ত নফলয় অন্তবুক্ত থানকনফ, মথা :- 

(ক) প্রনতটট যফায ননবুর  স্বে নফফযণ;  

(খ্) যফা প্রদাননয ভূরয;  

(গ) যফা গ্রণ  দানফ কযা ংক্রান্ত যমাগযতা  প্রক্তক্রয়া;  

(ঘ) যফা প্রদাননয নননদষ্ট ভয়ীভা;  

(ঙ) যফা ংক্রান্ত নফলনয় নাগনযকনদয দানয়ত্ন;  

(চ) যফা প্রদাননয ননিয়তা;  

(ছ) যফা প্রদান ংক্রান্ত অনবনমাগ ননষ্পনত্তয প্রক্তক্রয়া; এফং  

(জ) ননদ উনল্লনখ্ত অঙ্গীকায রংঘননয পরাপর।  

 

  
  

    
 

  
  

উন্নততয তথয 

প্রমুক্তক্তয ফযফায  

ুান 
  

৫০। (১) প্রনতযক ইউননয়ন নযলদ ুান ননক্তিত কনযফায রনিয নননদষ্ট ভয়ীভায ভনধয 

উন্নততয তথয প্রমুক্তক্ত ফযফায কনযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এয উনেয ূযণকনে যকায আনথ ক  কানযগনয াাময অনযানয 

ায়তা প্রদান কনযনফ।  

(৩) নযলদ নাগনযক ননদ ফনণ ত আধুননক যফা ংক্রান্ত নফলয় যকানযবানফ প্রদত্ত কর 

যফায নফফযণ উন্নততয তথয প্রমুক্তক্তয ভাধযনভ নাগনযকনদয জ্ঞাত কনযফায ফযফস্ঙা কনযনফ।  

 

    
 

    
 

  

নফভ অধযায় 

নযলনদয আনথ ক ফযফস্ঙানা, ম্পদ  তনফর  

  
  

নযলনদয ম্পনত্ত 

অজন, দখ্নর 

যানখ্ফায  ননষ্পনত্ত 

  

৫১। (১) প্রনতযক নযলনদয ম্পনত্ত অজননয, দখ্নর যানখ্ফায  ননষ্পনত্ত কনযফায এফং চুক্তক্তফদ্ধ 

ইফায িভতা থানকনফ; তনফ, স্ঙাফয ম্পনত্ত অজন ফা ননষ্পনত্তয যিনে নযলদনক যকানযয 

ূফ ানুনভাদন গ্রণ কনযনত ইনফ।  
 



কনযফায িভতা (২) যকায ননম্নফনণ ত নফলনয় নফনধ প্রণয়ন কনযনত ানযনফ, মথা :-  

(ক) নযলনদয ভানরকানাধীন ফা উায উয নযস্ঘ ম্পনত্তয ফযফস্ঙানা, যিণানফিণ, স্ঘান্তয, 

ননয়ন্ত্রণ  উন্নয়ন ংক্রান্ত;  

(খ্) নযলনদয জনয প্রনয়াজনীয় স্ঙাফয ম্পনত্ত অনধগ্রণ ংক্রান্ত।  

(৩) নযলদ প্রনফধান দ্বাযা ননধ ানযত দ্ধনতনত-  

(ক) উায ভানরকানাধীন ফা উায উয ফা উায তোফধানন নযস্ঘ যম যকান ম্পনত্তয 

ফযফস্ঙানা, যিণানফিণ, নযদ ন  উন্নয়ন কনযনত ানযনফ;  

(খ্) এই আইন ফা নফনধয উনেয ূযণকনে উক্ত ম্পনত্ত কানজ রাগাইনত ানযনফ; এফং  

(গ) দান, নফক্রয়, ফন্ধক, ইজাযা, নফননভনয়য ভাধযনভ যম যকান ম্পনত্ত অজন ফা স্ঘান্তয কনযনত 

ানযনফ। 

(৪) নযলদ মথামথ জনযনয ভাধযনভ উায ননয়ন্ত্রণাধীন কর ম্পনত্ত নফফযণানদ প্রস্তুত কনযয়া 

প্রনত ফৎয উা ারনাগাদ কনযনফ এফং, প্রনমাজয যিনে, ম্পনদয নফফযণী, ভাননচে প্রস্ঘত 

কনযয়া উায একটট অনুনরন ননধ ানযত কতৃনিয ননকট যপ্রযণ কনযনফ।  

(৫) এই আইন ফা ননধ ানযত দ্ধনত উনিা ফা রংঘন কনযয়া মনদ ম্পনত্ত অজন, দখ্র  

ননষ্পনত্ত কযা য়, তাা ইনর, উা অনফধ ফনরয়া গণয ইনফ এফং ংনিষ্ট নদ্ধান্ত গ্রণ  

প্রদানকাযী ফযক্তক্ত ফা ফযক্তক্তগণ এই আইননয অধীন অযাধ কনযয়ানছন ফনরয়া গণয ইনফ এফং 

উক্তরূ অযানধয জনয এই আইননয নফধান অনুমায়ী াক্তস্ঘ প্রায ইনফন।  

    
 

    
 

  
  

নযলনদ ম্পদ 

স্ঘান্তয   

৫২। যকায, যকান নযলদ ফা উায স্ঙানীয় অনধনিনেয ভনধয অফনস্ঙত যকান যকানয 

ম্পনত্ত ংনিষ্ট আইন ফা নফনধ-নফধান অনুমায়ী উক্ত নযলদনক স্ঘান্তয কনযনত ানযনফ এফং 

উক্তরূ স্ঘান্তনযত ম্পনত্ত ঐ নযলনদয উয ফতাইনফ  উায ননয়ন্ত্রণাধীনন থানকনফ।  
 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয তনফর 

  

৫৩। (১) প্রনতযক ইউননয়ন নযলনদয জনয ংনিষ্ট নযলনদয নানভ একটট তনফর থানকনফ। 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন গটঠত তনফনর ননম্নফনণ ত উৎভূ যথনক প্রান্ভ অথ  জভা ইনফ, 

মথাঃ-  

(ক) যকায এফং অনযানয কতৃি কতৃক প্রদত্ত অনুদান  ভঞ্জযুী; 

(খ্) এই আইননয নফধান অনুমায়ী যকায কতৃক ননধ ানযত কর স্ঙানীয় উৎ ইনত আয়; 

(গ) অনয যকান নযলদ নকংফা যকান স্ঙানীয় কতৃ ি কতৃক প্রদত্ত অনুদান  ভঞ্জযুী; 

(ঘ) যকায কতৃি ভঞ্জযুীকৃত ঋণভূ (মনদ থানক); 

(ঙ) নযলদ কতৃক, প্রনমাজয যিনে, আদায়কৃত কর কয, যযইট, যটার, নপ  অনযানয দাফী 

ফাফদ প্রান্ভ অথ ; 

(চ) নযলনদয উয নযস্ঘ এফং তৎকতৃ ক নননভ ত ফা ননয়নন্ত্রত ফা নযচানরত নফদযারয়, 

াাতার, লধারয়, বফন, প্রনতষ্ঠান ফা ূত  কাম  ইনত প্রান্ভ কর আয় ফা ভুনাপা; 

(ছ) যকান ট্রানষ্টয ননকট ইনত উনঢকন ফা অনুদান নানফ প্রান্ভ অথ ; 

(জ) এই আইননয নফধান অনুমায়ী প্রান্ভ জনযভানা  অথ দনণ্ডয অথ ; 

(ঝ) নযলদ কতৃক প্রান্ভ অনয কর প্রকায অথ ;  

(ঞ) এই আইন কাম কয ইফায কানর ংনিষ্ট নযলনদয মূ্পণ  এখ্নতয়ানয উদ্ফতৃ্ত তনফর।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয ফযয় 

  

৫৪। (১) তনফনরয অথ  ননম্ননরনখ্ত খ্াতভূন অগ্রানধকায নবনত্তনত ফযয় কনযনত ইনফ, মথা :-  

(ক) নযলনদয কভ কতা  কভ চাযীনদয যফতন  বাতা প্রদান;  

(খ্) এই আইননয অধীন তনফনরয উয দায়মুক্ত ফযয়;  

(গ) এই আইন ফা আাততঃ ফরফৎ অনয যকান আইন ফা অধযানদ দ্বাযা নযস্ঘ নযলনদয 

 



দানয়ত্ন ম্পাদন  কতফয ারননয জনয ফযয়;  

(ঘ) ননধ ানযত কতৃনিয ূফ ানুনভাদনক্রনভ নযলদ কতৃক যঘানলত তনফনরয উয দায়মুক্ত 

ফযয়;  

(ঙ) যকায কতৃক নযলনদয উয যঘানলত দায়মুক্ত ফযয়।  

(২) এই আইননয উনেয ূযণকনে নযলদ যমরূ উমুক্ত ভনন কনযনফ নযলনদয তনফর 

ইনত যইরূ অথ  ফযয় কনযফায িভতা উায থানকনফ।  

(৩) তনফনর জভা খ্ানত উদ্ফতৃ্ত অথ , যকায ভনয় ভনয় যমরূ নননদ নদনফ, যইরূ খ্ানত 

ফযয় ইনফ।  

(৪) নযলনদয তনফর নযলদ যচয়াযভযান  নচনফয যমথ স্বািনয নযচানরত ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

নযলনদয তনফর 

ংযিণ ফা নফনননয়াগ 

এফং নফনল তনফর 

গঠন 

  

৫৫। (১) নযলনদয তনফনর জভাকৃত অথ  যকান যকানয যট্রজাযীনত ফা যকানয যট্রজাযীয 

কাম  নযচারনাকাযী যকান ফযাংনক ফা যকায কতৃক ভনয় ভনয় ননধ ানযত অনয যকান 

আনথ ক প্রনতষ্ঠানন জভা যানখ্নত ইনফ।  

(২) নযলদ ননধ ানযত দ্ধনতনত উায তনফনরয যম যকান অং নফনননয়াগ কনযনত ানযনফ।  

(৩) নযলদ, যকানযয ূফ ানুনভাদনক্রনভ, যকান নফনল উনেনয থৃক তনফর গঠন এফং 

ংযিণ কনযনত ানযনফ, মাা যকায কতৃক ননধ ানযত দ্ধনতনত নযচানরত  ননয়নন্ত্রত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

দায়মুক্ত ফযয় 

  

৫৬। (১) নযলদ তনফনরয উয দায়মুক্ত ফযয় ননম্নরূ ইনফ, মথাঃ -  

(ক) নযলনদয চাকুনযনত নননয়াক্তজত কর কভ কতা  কভ চাযীনক (যপ্রলনণ নননয়াগপ্রান্ভ নকংফা 

ননজস্ব) যফতন  বাতা নননফ প্রনদয় ভুদয় অথ ; 

(খ্) যকায কতৃক নননদনত নযলনদয ননফাচন নযচারনা, নাফ ননযীিা ফা ভনয় ভনয় 

যকানযয নননদক্রনভ অনয যকান নফলনয়য জনয নযলদ কতৃক প্রনদয় অথ ; 

(গ) যকান আদারত ফা ট্রাইফুযনার কতৃক নযলনদয নফরুনদ্ধ প্রদত্ত যকান যায়, নডক্রী ফা 

যযানয়দাদ কামকয কনযফায জনয প্রনয়াজনীয় অথ ; এফং 

(ঘ) যকায কতৃক দায়মুক্ত ফনরয়া যঘানলত অনয যম যকান ফযয়।  

(২) নযলনদয তনফনরয উয দায়মুক্ত যকান ফযনয়য খ্ানত মনদ যকান অথ  অনযনানধত 

থানক, তাা ইনর যম ফযক্তক্ত ফা ফযক্তক্তফনগ য যপাজনত উক্ত তনফর থানকনফ যই ফযক্তক্ত ফা 

ফযক্তক্তফগ নক যকায, আনদ দ্বাযা, উক্ত তনফর ইনত মতদযূ িফ উক্ত অথ  নযনাধ 

কনযফায নননদ নদনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  

দভ অধযায় 

ফানজট  নাফ ননযীিা  

  
  

ফানজট 

  

৫৭। প্রনতযক ইউননয়ন নযলদ প্রনত অথ  ফৎয শুরু ইফায অনূযন ৬০ (লাট) নদন ূনফ  

ননধ ানযত দ্ধনতনত য়াড বা ইনত প্রান্ভ অগ্রানধকানযয নবনত্তনত উক্ত অথ  ফৎনযয িাফয 

আয়  ফযয় নফফযণী েনরত একটট ফানজট প্রণয়ন কনযনফ।  

(২) ইউননয়ন নযলদ ংনিষ্ট স্ঙায়ী কনভটট এফং স্ঙানীয় জনাধাযনণয উনস্ঙনতনত প্রকায 

ফানজট অনধনফন অনুষ্ঠান কনযয়া ফানজট য কনযনফ এফং নযলনদয যফতঅ বায় াকৃত 

ফানজনটয অনুনরন উনজরা ননফাঅ অনপানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফ।  

(৩) যকান ইউননয়ন নযলদ অথ  ফৎয শুরু ইফায ূনফ  উক্ত ফানজট প্রণয়ন কনযনত ফযথ  

ইনর ংনিষ্ট উনজরা ননফ াী অনপায িাফয আয় ফযনয়য একটট নফফযণী প্রস্তুত  প্রতযয়ন 

কনযনফ এফং এইরূ প্রতযয়নকৃত নফফযণী ইউননয়ন নযলনদয অনুনভানদত ফানজট ফনরয়া গণয 

ইনফ।  

 



(৪) উনজরা ননফ াী অনপায উ-ধাযা (২) এয অধীন প্রণীত ফানজনটয অনুনরন প্রানন্ভয ৩০ 

(ক্তে) নদননয ভনধয ফানজনট যকান ত্রুটট থানকনর উা ংনাধন কনযয়া নযলদনক অফনত 

কনযনফ এফং অনুরূবানফ প্রণীত ফানজট ইউননয়ন নযলনদয ফানজট ফনরয়া গণয ইনফ।  

(৫) যকান অথ  ফৎয যল ইফায ূনফ  যম যকান ভয় উক্ত ফৎনযয জনয প্রনয়াজন ইনর 

ইউননয়ন নযলদ ংনানধত ফানজট প্রণয়ন কনযয়া উায অনুনরন উনজরা ননফাঅ 

অনপানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফ এফং উক্ত ংনানধত ফানজনটয যিনে উ ধাযা (৪) এয 

নফধানাফরী প্রনমাজয ইনফ।  

(৬) এই আইন অনুমায়ী গটঠত ইউননয়ন নযলদ দানয়ত্নবায গ্রনণয য অথ  ফৎনযয অফনষ্ট 

ভনয়য জনয ফানজট প্রণয়ন কনযনত ানযনফ এফং উক্ত ফানজনটয যিনে এই ধাযায 

নফধানাফরী প্রনমাজয ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

নাফ 

  

৫৮। ইউননয়ন নযলনদয আয়  ফযনয়য নাফ ননধ ানযত দ্ধনতনত  পযনভ ংযিণ কনযনত 

ইনফ।  

(২) প্রনতযক অথ  ফৎনযয যনল ইউননয়ন নযলদ উক্ত অথ  ফৎনযয আয়  ফযনয়য নাফ 

প্রস্তুত কনযনফ এফং ইউননয়ন নযলনদয কর স্ঙায়ী কনভটট  জনাধাযনণয উনস্ঙনতনত 

অনুটষ্ঠত ফানজট অনধনফনন এই নাফ য কনযনফ।  

(৩) ইউননয়ন নযলদ যফতঅ অথ  ফৎনযয ৬০ (লাট) নদননয ভনধয উ-ধাযা (২) অনুমায়ী 

নযলনদয আয়-ফযনয়য চূান্ত নাফ এয নফফযণ উনজরা ননফ াী অনপানযয ননকট যপ্রযণ 

কনযনফ; উনজরা ননফ াী অনপায ভনন্ত প্রনতনফদন যকায কতৃক ননধ ানযত ছনক যডুটট 

কনভনানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফ এফং যডুটট কনভনায ভনন্ত প্রনতনফদন ননধ ানযত ছনক 

যকানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ননযীিক নননয়াগ 

  

৫৯। ইউননয়ন নযলনদয তনফনরয নাফভূ যকায যমরূ নফনত কনযনফ, যইরূ ভনয় 

 স্ঙানন এফং ননধ ানযত প্রক্তক্রয়ায় ননমুক্ত যকান ননযীিক কতৃক যীনিত  ননযীনিত ইনফ।  

(২) এই ধাযা অনুমায়ী ননমুক্ত ননযীিক দণ্ড নফনধ, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এয ২১ ধাযা ভনত 

জননফক (Public Servant) ফনরয়া গণয ইনফন। 

(৩) ননযীিক তনফনরয যম কর নাফ উস্ঙাননয জনয অনুনযাধ জানাইনফন, নযলনদয 

যচয়াযভযান, যিেভত, যই কর নাফ ননযীিনকয ননকট উস্ঙান কনযনফন ফা কযাইফায 

ফযফস্ঙা গ্রণ কনযনফন।  

 

    
 

    
 

  
  

ননযীিকগনণয 

িভতা 

  

৬০। (১) এই আইন অনুমায়ী ননযীিায প্রনয়াজনন যকান ননযী্িক-  

(ক) ননযীিা কাম  মথামথবানফ নযচারনায জনয নতনন যমরূ আফযক ফনরয়া নফনফচনা 

কনযনফন যইরূ যকান তথয তাায ম্মুনখ্ উস্ঙান নকংফা নরনখ্তবানফ যফযা কনযফায 

জনয যচয়াযভযাননক অনুনযাধ কনযনত ানযনফন;  

(খ্) যম ফযক্তক্ত উক্তরূ যকান তথযানদয জনয বকনপয়ত নদনত দায়ী, অথফা যম ফযক্তক্তয ননয়ন্ত্রনণ 

উক্তরূ যকান দনরর ফা তথয থানক, অথফা ংনিষ্ট ইউননয়ন নযলনদয দযগনণয নত, 

দ্বাযা ফা নি যকান অং ফা স্বাথ , প্রতযি ফা নযািবানফ, এফং তাায স্বনানভই উক ফা 

তাায অংীদানযয নানভই উক, থানক, যইরূ যকান ফযক্তক্তনক ফযক্তক্তগতবানফ উনস্ঙত 

ইফায জনয নরনখ্ত অনুনযাধ কনযনত ানযনফন; এফং  

(গ) উক্তরূ অফস্ঙায যপ্রনিনত তাায ম্মুনখ্ উস্ঙানত যকান ফযক্তক্তনক উক্তরূ যকান তথয 

ম্পনক একটট যঘালণা প্রস্তুত কনযয়া উা স্বািয কনযফায জনয, অথফা যকান প্রনশ্নয উত্তয 

নদফায জনয অথফা যকান নফফনৃত প্রস্তুত কনযয়া উা দানখ্র কনযফায জনয অনুনযাধ কনযনত 

 



ানযনফন;  

(ঘ) ননযীিা কতৃি ননযীিা ভানানন্ত প্রনতনফদন দানখ্র কনযনফন, মাানত অনযানয নফলনয়য 

নত উনল্লখ্ থানকনফ-  

(অ) তনফর তরুনপয ঘটনা;  

(আ) নযলদ তনফনরয িনত, অচয়, অথফা অপ্রনয়ানগয ঘটনা;  

(ই) নাফ যিনণয যিনে অনযানয অননয়ভ;  

(ঈ) ননযীিা কতৃনিয ভনত যম কর ফযক্তক্ত উ-দপা (অ), (আ)  (ই) এ ফনণ ত অননয়নভয 

জনয প্রতযি ফা নযািবানফ দায়ী তাানদয নাভ প্রনতনফদনন উনল্লখ্ থানকনত ইনফ;  

(ঙ) ননযীিা কতৃি, ননযীিা প্রনতনফদননয কন নযলদনক প্রদান কনযয়া, তাায অনুনরন 

যকানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফ;  

(চ) ননযীিা কতৃি কতৃক নচনিত অননয়ভ ংক্রান্ত কর নফলনয়, নযলদ দ্রতু মথামথ ফযফস্ঙা 

গ্রণ কনযনফ এফং গৃীত ফযফস্ঙা ননযীিা কতৃি, যকাযনক অফনত কনযনফ।  

(২) মনদ যকান ফযক্তক্ত উ-ধাযা (১) অনুমায়ী ননযীিক কতৃক প্রদত্ত অনুনযাধ ারন কনযনত 

অফনরা কনয ফা অস্বীকৃনত জানায়, তাা ইনর, ননযীিক, যম যকান ভয়, উক্ত নফলয়টট 

ংনিষ্ট উনজরা ননফ াী অনপাযনক অফনত কনযনত ানযনফন; উনজরা ননফ াী অনপায, 

যম ফযক্তক্ত ননযীিক কতৃক প্রদত্ত অনুনযাধ ারন কনযনত অফনরা কনযনতনছ ফা অস্বীকৃনত 

জানাইয়ানছ যই ফযক্তক্তনক যমরূ উমুক্ত ভনন কনযনফন যইরূ নননদ প্রদান কনযনত 

ানযনফন এফং উক্ত নননদ ঐ ফযক্তক্তয জননয অফযই ারনীয় ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

ননযীিা ংক্রান্ত নফনধ 

প্রণয়ন 

  

৬১। যকায ননযীিা ংক্রান্ত নফনধ প্রণয়ন কনযনফ, মাানত অনযানয নফলনয়য ভনধয ননম্ননরনখ্ত 

নফলয়ভূ অন্তবুক্ত থানকনফ, মথাঃ-  

(ক) ননযীিা প্রনতনফদন ংক্রান্ত ভয়ীভা; 

(খ্) নাফনেয গুরুত্নূণ  অংগনত ফা অননয়ভ; 

(গ) অথ  ফা ম্পনত্তয যকানরূ িনত ফা অচয়; 

(ঘ) ননযীিা প্রনতনফদননয উয ফযফস্ঙা গ্রনণয ভয়ীভা অনযানয কযণীয় নফলয়াফরী; 

(ঙ) অনফধবানফ অথ  প্রদানকাযী ফা অথ  প্রদানকাযী কতৃনিয নফরুনদ্ধ নফনধ অনুমায়ী ফযফস্ঙা 

গ্রণ ম্পনকত ুনননদষ্ট ুানয; 

(চ) নাফনেয অবযন্তযীণ ননযীিা; 

(ছ) নাফনেয নফনল ননযীিা।  

 

    
 

    
 

  

একাদ অধযায় 

নযলনদয কভ কতা  কভ চাযী  

  
  

ইউননয়ন নযলনদয 

কভ কতা  কভ চাযী 

  

৬২। প্রনতযক ইউননয়ন নযলনদয একজন নচফ, একজন নাফ কাযী-কাভ-কম্পম্পউটায 

অানযটয থানকনফন, মাাযা যকায ফা যকায কতৃক ননধ ানযত যকান কতৃ নিয ভাধযনভ 

ননমুক্ত ইনফন।  

(২) যকায, ইউননয়ন নযলনদয কভ কতা  কভ চাযী নননয়াগ, চাকুনযয ত ননধ াযণ, যফতন-

বাতা প্রদান, ংৃখ্রা  াক্তস্ঘভূরক ফযফস্ঙা গ্রণ, অফয প্রদান ইতযানদ নফলনয় নফনধ প্রণয়ন 

কনযনফ।  

(৩) নযলদ, যকানযয ুফ ানুনভাদনক্রনভ, নযলনদয অনযানয কর কভ কতা  কভ চাযীয 

িভতা  দানয়ত্ন ারন ম্পনকত নফলনয় প্রনফধান প্রণয়ন কনযনফ।  

(৪) যকানযয ূফানু নভাদনক্রনভ, ইউননয়ন নযলদ, প্রনয়াজননফানধ, অনতনযক্ত জনফর নননয়াগ 

কনযনত ানযনফ, মাানদয যফতন, বাতা ংনিষ্ট ইউননয়ন নযলযদয ননজস্ব তনফর ইনত 

নযনাধ কনযনত ইনফ।  

 



    
 

    
 

  
  

যকানয কভ কতা  

কভ চাযীনদয নযলনদ 

স্ঘান্তনয যকানযয 

িভতা 

  

৬৩। (১) ননধ ানযত ত াননি নযলনদয াধাযণ ফা নফনল কাম  ম্পাদননয রনিয যকায 

তৃতীয় তপননর ফনণ ত যকানয কভ কতা ফা কভ চাযী এফং তাানদয কাম াফরী ননধ ানযত ভনয়য 

জনয নযলনদ স্ঘান্তয কনযনত ানযনফ, উক্তরূন স্ঘান্তনযত কভ কতা ফা কভ চাযীগণ ংনিষ্ট 

নযলনদয ফযফস্ঙানায় দানয়ত্ন ারন কনযনফন।  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন স্ঘান্তনযত যকান যকানয কভ কতা ফা কভ চাযীয নফরুনদ্ধ 

ঙৃ্খরাভূরক ফযফস্ঙা গ্রণ ভীচীন ভনন কনযনর নযলদ এ নফলনয় প্রাথনভক অনুন্ধান কনযয়া 

ংনিষ্ট কভ কতা ফা কভ চাযীয নননয়াগকাযী কতৃনিয ননকট প্রনতনফদন যপ্রযণ কনযনফ।  

(৩) উ-ধাযা (১) এয অধীন নযলনদ স্ঘান্তনযত কভ কতা ফা কভ চাযীগণ তাানদয উয 

অন ত াধাযণ দানয়ত্ন ছাা নযলদ কতৃক, ভনয় ভনয়, ননধ ানযত অনযানয দানয়ত্ন ারন 

কনযনফন।  

(৪) উ-ধাযা (১) এয অধীন স্ঘান্তনযত কভ কতা ফা কভ চাযীগণ নযলনদয ননকট এই আইন ফা 

নফনধ অনুমায়ী স্ঙানান্তনযত নন উক্তরূ যকানয প্রকে, স্কীভ, নযকেনা ইতযানদ ফাস্ঘফায়ননয 

দানয়ত্ন ারন কনযনফন ।  

(৫) ংনিষ্ট নযলদ কতৃক ফযয়বায ফননয িভতা অজন না কযা ম ন্ত উ-ধাযা (১) এয 

অধীন স্ঘান্তনযত কভ কতা ফা কভ চাযীনদয যফতন, বাতা  অনযানয আনথ ক ুনফধা যকায 

কতৃক প্রনদয় ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয ননফ ানচত 

প্রনতনননধ  কভ কতা 

ফা কভ চাযীগনণয 

ম্পক 

  

৬৪। (১) নযলনদয ফযফস্ঙানাধীন কভ কতা ফা কভ চাযীগনণয আইনগত অনধকায  যাগত 

স্বাধীনতা ননক্তিত কনযফায রনিয যকায ননফ ানচত জনপ্রনতনননধ এফং নযলনদয ননয়ন্ত্রণাধীন ফা 

নযলনদ স্ঘান্তনযত কভ কতা ফা কভচাযীগনণয ভনধয ম্পক ননধ াযণ নফলয়ক একটট আচযণ 

নফনধ (Code of Conduct) প্রণয়ন কনযনফ।  

(২) নযলনদয যম যকান বায় উনস্ঙত কভ কতানদয ভতাভত বায কাম নফফযণীনত উনল্লখ্ 

থানকনত ইনফ।  

(৩) ননফ ানচত যকান জনপ্রনতনননধ যকান কভ কতা ফা কভ চাযীনক যকান কাম  ম্পাদননয জনয 

যভনখ্ক নননদনা প্রদান কনযনর ংনিষ্ট কাজটট ফাস্ঘফায়ননয ূনফ  নরনখ্তবানফ নননদনা 

নদনত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  

দ্বাদ অধযায় 

নযলনদয কযানযা  

  
  

নযলদ কতৃক 

কযানযা 

  

৬৫। (১) ইউননয়ন নযলদ চতুথ  তপননর উনল্লনখ্ত কর অথফা যম যকান কয, যযইট, যটার, 

নপ ইতযানদ ননধ ানযত দ্ধনতনত আনযা কনযনত ানযনফ।  

(২) নযলদ কতৃক আনযানত কর কয, যযইট, যটার, নপ ইতযানদ ননধ ানযত দ্ধনতনত 

প্রজ্ঞানত ইনফ এফং যকায নবন্নরূ নননদ না নদনর উক্ত আনযানয নফলয়টট আনযানয 

ূনফ ই প্রকা কনযনত ইনফ।  

(৩) যকান কয, যযইট, যটার  নপ আনযানয ফা উায নযফতননয যকান প্রস্ঘাফ অনুনভানদত 

ইনর অনুনভাদনকাযী কতৃি কতৃক যম তানযখ্ ইনত উা কাম কয ইনফ ফনরয়া নননদ নদনফ 

যই তানযখ্ ইনত উা কাম কয ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

আদ  কয তপনর 
  

৬৬। যকায ইউননয়ন নযলনদয জনয প্রাক প্রকানায ভাধযনভ আদ  কয তপনর প্রণয়ন 

কনযনত ানযনফ এফং অনুরূ তপনর চূান্তবানফ প্রকানত ইনর উক্ত আদ  কয তপননর  



উনল্লনখ্ত কনযয নযভাণ কর নযলনদয জনয নভুনা নানফ গণয ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

কয ংক্রান্ত দায় 

  

৬৭। (১) যকান ফযক্তক্ত ফা ক্তজনননেয উয কয, যযইট, যটার নকংফা নপ আনযা কযা মাইনফ 

নক না উা ননধ াযনণয প্রনয়াজনন নযলদ যনাটটনয ভাধযনভ উক্ত ফযক্তক্তনক প্রনয়াজনীয় তথয 

যফযা কনযনত ফা এতদ্ংক্রান্ত দনররে, নাফ ফই ফা ক্তজননে দানখ্র কনযফায জনয 

নননদ নদনত ানযনফ।  

(২) এতদুনেনয িভতাপ্রান্ভ নযলনদয যকান দয ফা কভ চাযী মথামথ যনাটট প্রদাননয য 

যকান ইভাযত ফা অঙ্গন কয আনযানমাগয নক না উা মাচাই কনযফায জনয উক্ত ইভাযত ফা 

অঙ্গনন প্রনফ কনযনত ানযনফন।  

 

    
 

    
 

  
  

কয ংগ্র  আদায়, 

ইতযানদ 

  

৬৮। (১) এই আইনন নবন্নরূ নফধান না থানকনর, এই আইননয অধীন আনযানমাগয কর কয, 

যযইট, যটার ফা নপ ননধ ানযত ফযক্তক্ত কতৃক ননধ ানযত দ্ধনতনত আদায় কনযনত ইনফ।  

(২) এই আইননয অধীন নযলদ কতৃক দাফীনমাগয কর কয, যযইট, যটার, নপ এফং অনযানয 

অথ  যকানয দানফ নানফ আদায়নমাগয ইনফ।  

(৩) এতদুনেনয িভতাপ্রান্ভ নযলনদয যম যকান দয ফা কভ কতা ননধ ানযত দ্ধনতনত ফনকয়া 

যকান কয, যযইট, যটার ফা নপ আদানয়য জনয ক্তজননে ফানজয়ান্ভ  ননস্পনত্ত কনযনত 

ানযনফ।  

(৪) উ-ধাযা (৩) এয নফধান নে, যকায যকান নযলদনক এই আইননয অধীন প্রায কর 

অনাদায়ী কয, যযইট, যটার, নপ ফা অনযানয ফনকয়া অথ  আদায় কনযফায উনেনয ংনিষ্ট 

ফযক্তক্তয ভানরকানাধীন স্ঙাফয  অস্ঙাফয ম্পনত্ত যক্রাক এফং নফক্রয় কনযফায িভতা প্রদান 

কনযনত ানযনফ।  

(৫) উ-ধাযা (৪) এয অধীন প্রদত্ত িভতা যকান্ কভ কতা ফা যকান্ যশ্রণীয কভ কতা নক প্রকানয 

প্রনয়াগ কনযনফন তাা যকায নফনধ দ্বাযা ননধ াযণ কনযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

কয ননধ াযণ, ভূরযায়ন 

ইতযানদয নফরুনদ্ধ 

আনত্ত 

  

৬৯। এই আইননয অধীন ধাম  যকান কয, যযইট, যটার ফা নপ ফা এতদ্ংক্রান্ত যকান ম্পনত্তয 

ভূরযায়ন অথফা যকান ফযক্তক্ত কতৃক উা প্রদাননয দানয়ত্ন ম্পনক যকান আনত্ত নরনখ্ত 

দযখ্ানস্ঘয ভাধযনভ ননধ ানযত কতৃ নিয ননকট এফং ননধ ানযত ভয়  দ্ধনতনত উত্থান 

কনযনত ইনফ।  

 

  
  

  
  

  
  

কয নফনধ 

  

৭০। (১) নযলদ কতৃক ধামকৃত কর কয, যযইট, যটার, নপ এফং অনযানয দানফ নফনধ দ্বাযা 

ননধ ানযত দ্ধনতনত ধাম , আনযা, ইতযানদ নযচারনা  ননয়ন্ত্রণ কযা মাইনফ।  

(২) এই ধাযায় উনল্লনখ্ত নফলয় ম্পনকত নফনধনত অনযানয নফলনয়য ভনধয কযদাতানদয কযণীয় 

এফং কয ধাম কাযী  আদায়কাযী কভ কতা  অনযানয কতৃনিয িভতা  দানয়ত্ন ম্পনক 

নফধান থানকনফ।  

 

    
 

    
 

  

েনয়াদ অধযায় 

যকানযয িভতা  

  
  

নযলনদয যযকড, 

ইতযানদ নযদ ননয 

  
৭১।(১) যকায ফা যকায কতৃক িভতা প্রান্ভ যম যকান কভ কতা নযলদনক ননম্নরূ নননদ 

নদনত ানযনফ, মথাঃ-   



িভতা (ক) নযলনদয যপাজনত ফা ননয়ন্ত্রণাধীন যম যকান যযকড, যযক্তজস্গায ফা অনযানয ননথে 

উস্ঙানঃ 

তনফ ত থানক যম, প্রনয়াজনন এই কর যযকড, যযক্তজস্গায ফা ননথনেয পনটাকন যানখ্য়া 

ভূর কন ৯০ (নব্নই) নদননয ভনধয ংনিষ্ট নযলনদ যপযত নদনত ইনফ; 

(খ্) যম যকান নযটান , প্লযান, প্রাক্করন, আয়-ফযয় নফফযণী ইতযানদ দানখ্র; 

(গ) নযলদ ংনিষ্ট যম যকান তথয ফা প্রনতনফদন যফযা।  

(২) নযলনদয আনয়য উৎ নানফ যকান দানফ নযতযাগ ফা যকান প্রনতষ্ঠান ফন্ধ কনযয়া যদয়ায 

ূনফ  যকানযয ূফ ানুভনত গ্রণ কনযনত ইনফ।  

(৩) যডুটট কনভনায ফা তৎকতৃ ক িভতা প্রান্ভ যম যকান কভ কতা যম যকান নযলদ এফং 

নযলনদয ননথে, স্ঙাফয অস্ঙাফয ম্পনত্ত, ভান্ভ  চরভান উন্নয়ন প্রকে যম যকান ননভাণ  

কাজ নযদ ন কনযনত ানযনফন।  

(৪) নযলনদয যচয়াযভযান, নচফ  অনযানয কভ কতা ফা কভ চাযীগণ উ-ধাযা (১) অনুমায়ী 

ননমুক্ত কভ কতানক নমানগতা কনযনত ফাধয থানকনফন।  

(৫) যকায, ননধ ানযত দ্ধনতনত, নননদষ্ট ভয় য য প্রনতযক নযলনদয প্রাননক কামক্রভ 

ংক্রান্ত াযপযনভন্ফ অনডট ম্পন্ন কনযনফ।  

    
 

    
 

  
  

কানযগনয তদাযনক  

নযদ ন    

৭২। যকায কতৃক ননধ ানযত দ্ধনতনত যকান নফবানগয নফবাগীয় প্রধান এফং তৎকতৃ ক 

ভননানীত কানযগনয কভ কতাগণ নযলনদয ভাধযনভ ফাস্ঘফায়নাধীন উক্ত নফবানগয উন্নয়ন 

প্রকেভূ এফং ংনিষ্ট যযকড  ননথে নযদ ন কনযনত ানযনফন।  
 

    
 

    
 

  
  

যকানযয নদক 

নননদনা প্রদান এফং 

তদন্ত কনযফায 

িভতা  

  

৭৩। (১) এই আইনন মাা নকছুই থাকুক না যকন, যকায, যকানযয নীনতয ানথ ঙ্গনত 

যানখ্য়া যম যকান নযলদনক আনথ ক ফযফস্ঙানা, কভ কতা  কভ চাযী ফযফস্ঙানা, নফনবন্ন প্রকায 

প্রকে প্রণয়ন  প্রকনেয উকাযনবাগী ননফ াচন, নযলদ  য়াড বায কাম ক্রভ নযচারনা, 

ইতযানদ নফলনয় নদক নননদনা প্রদান কনযনত ানযনফ, এফং নযলদ উক্তরূ নদক নননদনা 

ফাধযতাভুরকবানফ অনুযণ কনযনফ।  

(২) যকান প্রকে ফাস্ঘফায়ন ফা যকানরূ আনথ ক অননয়ভ ফা নযলনদয অনয যম যকান 

অননয়নভয নফলনয় প্রান্ভ অনবনমাগ যকায ফা যকায কতৃক ননমুক্ত এক ফা একানধক কভ কতা 

তদন্ত কনযনত ানযনফন এফং ংনিষ্ট নযলদ উক্ত তদন্ত কাজ নযচারনায় নমানগতা 

কনযনফন।  

(৩) উ-ধাযা (২) অনুমায়ী তদন্ত ম্পাদননয য তদনন্তয পরাপনরয উয নবনত্ত কনযয়া 

যকায, এই আইননয নফধান াননি, দায়ী ফযক্তক্ত, কভ কতা  কভ চাযী ফা নযলনদয নফরুনদ্ধ 

ফযফস্ঙা গ্রণ কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলদ, নযলনদয 

যচয়াযভযান, দয  

দানয়ত্নপ্রান্ভ 

কভ কতানদয নফরুনদ্ধ 

ফযফস্ঙা গ্রণ   

৭৪। (১) মনদ যকানযয ননকট এই ভনভ  প্রতীয়ভান য় যম, যকান নযলদ ফা নযলনদয 

যচয়াযভযান, দয  দানয়ত্নপ্রান্ভ কভ কতাযা এই আইন ফা যকানযয অনয যকান আনদ দ্বাযা 

ননধ ানযত দানয়ত্ন ম্পাদনন ফযথ  ইয়ানছ, তাা ইনর, যকায অথফা যকায কতৃক ননধ ানযত 

কতৃি নরনখ্ত আনদ দ্বাযা ননধ ানযত ভনয়য ভনধয উক্তরূ দানয়ত্ন ারননয জনয নযলদ ফা 

যচয়াযভযাননক নননদ নদনত ানযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী ননধ ানযত ভনয়য ভনধয দানয়ত্ন ম্পাদনন ফা আনদ ারনন ফযথ  

ইনর যকায ংনিষ্টনদয মুক্তক্তংগত ুনমাগ প্রদান কনযয়া, কাযণ দ াইনফন এফং উক্তরূ 

দানয়ত্ন ম্পাদন ফা আনদ ারননয জনয যম যকান কভ কতা ফা কতৃ িনক দানয়ত্ন ারনানথ  

নননয়াগ কনযনফন এফং এতদ্ংনিষ্ট আনথ ক ংনিল, প্রনমাজয যিনে, নযলনদয তনফর ফা 

 



ংনিষ্টনদয ফযক্তক্তগত তনফর ইনত ফননয নননদ প্রদান কনযনফন।  

    
 

    
 

  
  

নযলনদয নদ্ধান্ত, 

কাম নফফযণী, ইতযানদ 

ফানতর ফা স্ঙনগতকযণ 

  

৭৫।(১) যকায স্বয়ং অথফা নযলনদয যচয়াযভযান ফা দয ফা দানয়ত্নপ্রান্ভ কভ কতা ফা অনয 

যকান ফযক্তক্তয আনফদননয যপ্রনিনত নযলনদয যম যকান কাম নফফযণী ফা নদ্ধান্ত ফানতর ফা স্ঙনগত 

কনযনত ানযনফ, মনদ উক্তরূ নদ্ধান্ত ফা কাম নফফযণী-  

(ক) আইনংগতবানফ গৃীত না ইয়া থানক; 

(খ্) এই আইন ফা অনয যকান আইননয নযন্থী ফা অফযফাযভূরক ইয়া থানক;  

(গ) ভানুনলয জীফন, স্বাস্ঙয, জনননযাত্তা এফং াম্প্রদানয়ক ম্প্রীনত ুভনকয ম্মুখ্ীন কনয 

অথফা দাঙ্গা ফা ঝগা-নফফানদয ৃটষ্টয িাফনা ৃটষ্ট কনয; অথফা 

(ঘ) যকায কতৃক জানযকৃত নদকনননদনাভূরক নদ্ধানন্তয নযন্থী য়।  

(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী যকান নদ্ধান্ত ফা কাম নফফযণী ফানতর ফা স্ঙনগত কনযফায ূনফ  যকায 

ংনিষ্ট নযলদনক মথামথ শুনাননয ুনমাগ নদয়া উক্ত শুনানীয নবনত্তনত ংনিষ্ট নযলনদয 

কাম নফফযণী ফা নদ্ধান্ত ফানতর ফা ংনাধন ফা চূান্ত কনযনফ।  

(৩) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী নযলনদয যকান নদ্ধান্ত ফা কাম নফফযণী ফানতর ফা ংনাধন কযা 

প্রনয়াজন ভনন কনযনর, উ-ধাযা (২) অনুমায়ী চূান্ত নদ্ধান্ত গ্রনণয ূফ  ম ন্ত যকায 

াভনয়কবানফ উক্ত কাম নফফযণীয নদ্ধান্ত স্ঙনগত কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয ফানল ক, 

আনথ ক  প্রাননক 

প্রনতনফদন 

  

৭৬।(১) নযলদ প্রনতযক ফৎয যকায কতৃক ননধ ানযত পযনভ  দ্ধনতনত নযলনদয ফানল ক, 

আনথ ক  প্রাননক প্রনতনফদন প্রস্তুত কনযনফ এফং যফতঅ ফৎনযয ৩০ যনন্বেনযয ভনধয 

উা যকানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ননধ ানযত ভনয়য ভনধয প্রনতনফদন প্রকা কনযনত না ানযনর যকায 

নযলনদয অনুকূনর অনুদান প্রদান স্ঙনগত যানখ্নত ানযনফ।  

(৩) নযলনদয নচফ যচয়াযভযাননয নঙ্গ যাভ ক্রনভ উক্ত প্রনতনফদন প্রস্তুত কনযনফন এফং 

উা চূান্ত অনুনভাদননয জনয নযলনদয বায় উস্ঙান কনযনফন।  

(৪) ইউননয়ন নযলনদয প্রাননক প্রনতনফদন উনজরা ননফ াী অনপানযয ননকট যপ্রযণ 

কনযনত ইনফ এফং উনজরা ননফ াী অনপায ভনন্ত প্রনতনফদন যকায কতৃক ননধ ানযত 

ছনক যডুটট কনভনানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফন এফং যডুটট কনভনায ভনন্ত প্রনতনফদন 

ননধ ানযত ছনক যকানযয ননকট যপ্রযণ কনযনফন। 

(৫) যকায উ-ধাযা (৪) অনুানয প্রান্ভ ভনন্ত ফানল ক প্রনতনফদন ংনদয যফতঅ 

অনধনফনন উস্ঙান কনযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলদ ফানতর  

ুনঃননফ াচন 

  

৭৭। (১) যকায ননম্ননরনখ্ত কাযনণ মথামথ তদন্তূফ ক যকানয যগনজট প্রজ্ঞান দ্বাযা 

নযলদ ফানতর কনযনত ানযনফ, মথাঃ-  

(ক) ননধ ানযত ভনয়য ভনধয যফতঅ অথ  ফৎনযয ফানজট া কনযনত ফযথ  ইনর; অথফা  

(খ্) নযলনদয ৭৫% (তকযা ৭৫ বাগ) ননফ ানচত দয দতযাগ কনযনর; অথফা  

(গ) নযলনদয ৭৫% (তকযা ৭৫ বাগ) ননফ ানচত দয এই আইননয অধীন অনমাগয য়ায 

কাযনণ অানযত ইনর ; অথফা  

(ঘ) নযলদ িভতায অফযফায কনযনর; অথফা  

(ঙ) যকানযয নফনফচনায় যকান নযলদ এই আইন  অনযানয আইন ফা নফনধ এফং যকানযয 

াকুরায, নযে ইতযানদয ভাধযনভ অন ত দানয়ত্ন ারনন ধাযাফানকবানফ ফযথ  ইনরঃ  

তনফ ত থানক যম, নযলদ ফানতর কনযফায ূনফ  নযলদনক মুক্তক্তংগতবানফ শুনানীয ুনমাগ 

নদনত ইনফ।  

 



(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী নযলদ ফানতনরয আনদ প্রজ্ঞান জাযীয তানযখ্ ইনত কাম কয 

ইনফ এফং যগনজট প্রজ্ঞাননয কন ননফ াচন কনভনন যপ্রযণ কনযনত ইনফ।  

(৩) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী প্রজ্ঞান জাযীয তানযখ্ ইনত নযলনদয যচয়াযভযান  কর 

দনযয আন ূনয ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ এফং উক্ত আন ূনয ইফায অনূযন ১৮০ 

(একত আন) নদননয ভনধয ুনঃননফ াচন অনুষ্ঠাননয ভাধযনভ নযলদ ুনগ টঠত ইনফ। 

(৪) ুনগ টঠত নযলনদয দযগণ নযলনদয অফনষ্ট যভয়ানদয জনয ননফ ানচত ইনফন এফং 

দানয়ত্ন ারন কনযনফন।  

(৫) নযলদ ফানতর ইফায এফং ুনগ টঠত ইফায অন্তফ তঅকারীন ভনয় যকায কতৃক ননমুক্ত 

একটট প্রাননক কনভটট নযলনদয মাফতীয় কাম ক্রভ নযচারনা কনযনফ।  

(৬) নযলনদয কর ম্পদ  দায় উ-ধাযা (৪) অনুমায়ী ুনগ টঠত নযলনদয উয দানয়ত্ন 

গ্রনণয য ইনত নযলনদয অফনষ্ট যভয়াদকার ম ন্ত এফং উ-ধাযা (৫) অনুমায়ী গটঠত 

প্রাননক কনভটটয উয দানয়ত্ন গ্রনণয তানযখ্ ইনত নযলদ ুনগ ঠন য়া ম ন্ত ফতাইনফ।  

    
 

    
 

  

চতুদ অধযায় 

তথয প্রানন্ভয অনধকায  

  
  

তথয প্রানন্ভয অনধকায  

  

৭৮। (১) প্রচনরত আইননয নফধান াননি, ফাংরানদনয যম যকান নাগনযনকয নযলদ ংক্রান্ত 

যম যকান তথয, ননধ ানযত দ্ধনতনত, প্রানন্ভয অনধকায থানকনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এ মাা নকছুই থাকুক না যকন, যকায জনস্বাথ  এফং স্ঙানীয় প্রাননক 

ননযাত্তায স্বানথ  যগনজট প্রজ্ঞান দ্বাযা, যম যকান যযকড ফা ননথে ক্লানপাইড যযকড 

নানফ নফনল যশ্রণীবুক্ত কনযনত ানযনফ।  

(৩) যকান ফযক্তক্তয উক্তরূ নফনল যশ্রণীবুক্ত যযকড  ননথনেয তথয জাননফায অনধকায 

থানকনফ না এফং নযলদ এই ংক্রান্ত যম যকান আনফদন অগ্রায কনযনত ানযনফ।  

(৪) যকায, াধাযণ ফা নফনল আনদ দ্বাযা, এরাকায জনাধাযনণয ননকট যফযানমাগয 

তনথযয একটট তানরকা প্রকানয জনয নযলদনক আনদ নদনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

তথয যফযানয 

দ্ধনত 

  

৭৯। (১) যকান ফযক্তক্তয যকান তনথযয প্রনয়াজন ইনর তাানক ননধ ানযত পযনভ এফং ননধ ানযত নপ 

নদয়া নযলনদয যচয়াযভযাননয ফযাফনয নরনখ্ত আনফদন কনযনত ইনফ; উক্ত দযখ্াস্ঘ নাভঞ্জযু 

ফা অনযরূ ননষ্পনত্ত না ইনর নচফ নননদষ্ট ভনয়য ভনধয মানচত তথয যফযা কনযনফন।  

(২) যকান ফযক্তক্তয আনফদন নাভঞ্জযু ইনর উক্ত নাভঞ্জনুযয কাযণ তাানক নরনখ্তবানফ 

জানাইনত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

তথয প্রদাননয 

ফাধযফাধকতা  

  

৮০। (১) নযলনদয নচফ ফা দানয়ত্নপ্রান্ভ অনয যকান কভ কতা ফা কভ চাযী এই অধযানয় ফনণ ত 

যনাটটপাইড যযকডে ফযতীত অনযানয তথয ননধ ানযত দ্ধনতনত নননদষ্ট যভয়ানদয ভনধয 

যফযা কনযনত ফাধয থানকনফ।  

(২) মনদ নচফ ফা দানয়ত্নপ্রান্ভ কভ কতা ফা কভ চাযী নননদষ্ট যভয়ানদয ভনধয উক্তরূ তথয 

যফযা না কনযন, তাা ইনর প্রনতনদননয নফরনেয জনয ৫০/- (ঞ্চা) টাকা ানয জনযভানা 

নদনত ইনফ এফং উক্ত জনযভানায অথ  নযলনদয তনফনর জভা ইনফ।  

(৩) নযলনদয নচফ ফা দানয়ত্নপ্রান্ভ কভ কতা ফা কভ চাযী মনদ তথয যফযা না কনযন, অথফা 

মনদ তাায জানা নে অতয ফা বুর তথয যফযা কনযন, তাা ইনর নতনন অনূযন ১,০০০/- 

(এক াজায) টাকা অথ  দনণ্ড দক্তণ্ডত ইনফন।  

 

    
 

    
 



  
  

যর নফশ্বান কৃত 

কাম  যিণ 
  

৮১। এই আইন, নফনধ ফা প্রনফধান ফা আনদনয অধীন যর নফশ্বান কৃত যকান কানম য পনর 

যকান ফযক্তক্ত িনতগ্রস্ঘ ইনর ফা িনতগ্রস্ঘ ইফায িাফনা থানকনর তজ্জনয যকায, নযলদ ফা 

উানদয ননকট ইনত িভতাপ্রান্ভ যকান ফযক্তক্তয নফরুনদ্ধ যকান যদয়ানী ফা যপজদাযী ভাভরা 

ফা অনয যকান আইনগত কাম ক্রভ গ্রণ কযা মাইনফ না।  

 

    
 

    
 

  

ঞ্চদ অধযায় 

টটউনটানযয়ার সু্কর, যকানচং যন্টায, প্রাইনবট াাতার, ইতযানদ ননফনন্ধকযণ  

  
  

টটউনটানযয়ার সু্কর, 

যকানচং যন্টায 

ইতযানদ ননফনন্ধকযণ 

  

৮২। (১) এই আইন কামকয য়ায তানযনখ্ ফা তৎযফতঅনত নযলদ এরাকায় নযলনদয 

ননফন্ধন ফযতীত যফযকানযবানফ ফা ফযক্তক্তগতবানফ নযচানরত টটউনটানযয়ার সু্কর ফা যকানচং 

যন্টায চারু কযা মাইনফ না; উক্তরূ ননফন্ধননয জনয ননধ ানযত দ্ধনতনত নযলনদয যচয়াযভযান 

ফযাফনয আনফদন কনযনত ইনফ এফং উক্তরূ আনফদন প্রানন্ভয য নযলদ প্রনয়াজনীয় তদন্ত 

কনযয়া নন্তালজনক নফনফনচত ইনর নযলদ বায অনুনভাদক্রনভ ননফন্ধননয অনুভনত প্রদান 

কনযনফ ।  

(২) এই আইন জানয য়ায ভয় যম কর টটউনটানযয়ার সু্কর ফা যকানচং যন্টায চারু থানকনফ 

য কর প্রনতষ্ঠান যকায কতৃক নননদষ্ট ভনয়য ভনধয ননধ ানযত দ্ধনতনত ননফন্ধননয জনয 

আনফদন কনযনর নযলদ ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাননক ননফন্ধন কনযনফঃ  

তনফ ত থানক যম, যকান যকানয ম্পনত্তনত যকানযয ূফ ানুনভাদন ফযতীত এই ধযননয 

টটউনটানযয়ার সু্কর ফা যকানচং যন্টায চারু কনযফায আনফদন কনযনর উা ননফন্ধন কযা মাইনফ 

নাঃ 

আয ত থানক যম, যকানয ম্পনত্তনত ূফ  ইনত চারুকৃত প্রনতষ্ঠান নননদষ্ট ভনয়য ভনধয 

যকানয ম্পনত্ত ফযফায ংক্রান্ত অনুভনত না াইনর উক্তরূ প্রনতষ্ঠাননয ননফন্ধন নননদষ্ট 

ভনয়য য ফানতর ফনরয়া গণয ইনফ।  

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এয অধীন ননফনন্ধত প্রনতটট প্রনতষ্ঠাননয ননফন্ধন াুঁচ ফৎয অন্তয 

অন্তয যকায কতৃক ননধ ানযত নপ নদয়া নফায়ন কনযনত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

প্রাইনবট াাতার, 

ইতযানদ ননফনন্ধকযণ 

  

৮৩। (১) এই আইন কামকয য়ায তানযনখ্ ফা তৎযফতঅনত নযলনদয এখ্নতয়াযাধীন 

এরাকায় নযলনদ মথাননয়নভ ননফন্ধন ফযতীত যকান প্রাইনবট াাতার, যাযানভনডকযার 

ইননস্গটটউট ইতযানদ প্রনতষ্ঠা কযা মাইনফ না।  

(২) এই আইন জানয য়ায ভয় যম কর প্রাইনবট াাতার, যাযানভনডকযার ইননস্গটটউট 

চারু থানকনফ য কর প্রনতষ্ঠান যকায কতৃক নননদষ্ট ভনয়য ভনধয ননধ ানযত দ্ধনতনত 

ননফন্ধননয জনয আনফদন কনযনর নযলদ ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাননক ননফন্ধন কনযনফঃ  

তনফ ত থানক যম, যকান যকানয ম্পনত্তনত যকানযয ূফ ানুনভাদন ফযতীত এই ধযননয 

প্রাইনবট াাতার, যাযানভনডকযার ইননস্গটটউট চারু কনযফায আনফদন কনযনর উা ননফন্ধন 

কযা মাইনফ নাঃ  

আয ত থানক যম, যকানয ম্পনত্তনত ূফ  ইনত চারুকৃত প্রনতষ্ঠান নননদষ্ট ভনয়য ভনধয 

যকানয ম্পনত্ত ফযফায ংক্রান্ত অনুভনত না াইনর উক্ত প্রনতষ্ঠাননয ননফন্ধন নননদষ্ট ভনয়য 

য ফানতর ফনরয়া গণয ইনফ।  

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এয অধীন ননফনন্ধত প্রনতটট প্রনতষ্ঠাননয ননফন্ধন ৫ (াুঁচ) ফৎয অন্তয 

অন্তয যকায কতৃক ননধ ানযত নপ নদয়া নফায়ন কনযনত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ননফনন্ধকযনণ ফযথ তায   ৮৪। যকান ফযক্তক্ত নযলনদয ননফন্ধন ফযতীত যকান টটউনটানযয়ার সু্কর, যকানচং যন্টায, প্রাইনবট 
 



দণ্ড াাতার ফা যাযানভনডকযার ইননস্গটটউট স্ঙান ফা নযচারনা কনযনর অথফা উক্তরূ 

প্রনতষ্ঠান ফা াাতানরয ননফন্ধন ফানতর কনযফায য উা নযচারনা অফযাত যানখ্নর 

অননধক ৫,০০০/- (াুঁচ াজায) টাকা অথ দনণ্ড দক্তণ্ডত ইনফ এফং উক্তরূ অথ দণ্ড আনযানয 

তানযনখ্য নয ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান ফা াাতার নযচারনা ফন্ধ না কনযনর প্রনতনদননয জনয 

াুঁচত টাকা ানয অনতনযক্ত জনযভানা নদনত ইনফ।  

    
 

    
 

  
  

নযলদ কতৃক নপ 

আদায়   

৮৫। নযলদ উায এখ্নতয়াযাধীন এরাকায় ননফনন্ধত টটউনটানযয়ার সু্কর, যকানচং যন্টায, 

প্রাইনবট াাতার, যাযানভনডকযার ইননস্গটটউট ইতযানদয ননকট ইনত যকায কতৃক 

ননধ ানযত ানয ফাৎনযক নপ আদায় কনযনত ানযনফ।  
 

    
 

    
 

  
  

ুনঃননফনন্ধকযণ 

  

৮৬। (১) যকান টটউনটানযয়ার সু্কর, যকানচং যন্টায, প্রাইনবট াাতার, যাযানভনডকযার 

ইননস্গটটউট ইতযানদয ননফন্ধন ধাযা ৮২ এফং ৮৩ এয তাংন ফনণ ত অননয়ভ ফযতীত, ননজস্ব 

ফযতযনয়য কাযনণ ফানতর ইয়া ধাযা ৮৪ অনুমায়ী দণ্ড প্রান্ভ ইনর জনযভানা প্রদাননয ছয় 

ভানয ভনধয নদ্বগুণ নযভাণ জনযভানা ুনঃননফনন্ধকযনণয জনয ননধ ানযত দ্ধনতনত কাযণ 

উনল্লখ্ ূফ ক আনফদন কনযনত ানযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন দানখ্রকৃত আনফদন তদন্তূফ ক নন্তালজনক নফনফনচত ইনর 

নযলদ ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাননক ুনঃননফন্ধন কনযনত ানযনফঃ  

তনফ ত থানক যম, যকান প্রনতষ্ঠান এই ধাযায অধীনন ুনঃননফন্ধননয ুনমাগ একফানযয যফন 

গ্রণ কনযনত ানযনফ না।  

 

    
 

    
 

  

যলা অধযায় 

অনযানয স্ঙানীয় কতৃি, অযাধ, দণ্ড ইতযানদ  

  
  

যমথ কনভটট 

  

৮৭। যকান অনবন্ন উনেয াধননয জনয যকান ইউননয়ন নযলদ অনয যম যকান ইউননয়ন 

নযলদ অথফা নযলদভূনয ানথ ফা যকান যযবা অথফা যযবাভূনয ানথ অথফা 

যকান স্ঙানীয় কতৃি অথফা কতৃিভূনয ানথ যমথ স্বাথ  ংনিষ্ট নফলনয় যমথ কনভটট গঠন 

কনযনত ানযনফ এফং কনভটটয কাম  নযচারনায জনয প্রনফধান প্রণয়ননয িভতা যম যকান 

িভতা প্রনয়ানগয িভতা অ ণ কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলদ  যযবায 

ভনধয নফনযাধ 

  

৮৮। মনদ দুই ফা তনতানধক নযলদ অথফা যকান নযলদ এফং যযবায ভনধয অথফা যকান 

নযলদ এফং স্ঙানীয় কতৃনিয ভনধয নফনযাধ যদখ্া যদয়, তাা ইনর নফলয়টট ভীভাংায জনয-  

(ক) ংনিষ্ট িভূ একই যজরায ইনর, যডুটট কনভনানযয ননকট াঠাইনত ইনফ;  

(খ্) ংনিষ্ট িভূ একই নফবানগ ইনর, নফবাগীয় কনভনানযয ননকট াঠাইনত ইনফ; এফং  

(গ) ংনিষ্ট িভূ নবন্ন নবন্ন নফবানগয ইনর অথফা একটট ি কযান্টননভন্ট যফাড ইনর 

যকানযয ননকট াঠাইনত ইনফ; এফং যিেভত, নফবাগীয় কনভনায অথফা যকানযয 

নদ্ধান্তই চূান্ত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

অযাধ  দণ্ড 

  

৮৯। (১) ঞ্চভ তপননর ফনণ ত অযাধভূ এই আইননয অধীনন দণ্ডনীয় অযাধ নানফ 

গণয ইনফ।  

(২) এই আইননয অধীনন যকান অযানধয জনয নফ াচ্চ ১৫,০০০ (ননয াজায) টাকা ম ন্ত 

 



অথ দণ্ড প্রদান কযা মাইনফ এফং উক্ত অযানধয ুনযাফনৃত্ত ঘটটনর প্রথভফায অযাধ 

ংঘটননয য উক্ত অযানধয ানথ ুনযায় জনত থানকফায ভয়কানর প্রনতনদননয জনয 

নফ াচ্চ ২০০ (দুইত) টাকা ম ন্ত অথ দণ্ড প্রদান কযা মাইনফ।  

    
 

    
 

  
  

অযানধয আনাল 

যপা   

৯০। যচয়াযভযান অথফা ননধ ানযত কতৃ ি কতৃক াধাযণবানফ অথফা নফনলবানফ িভতাপ্রান্ভ 

যকান ফযক্তক্ত ফা কভ কতা এই আইননয অধীনন যকান অযানধয আনাল ভীভাংা কনযনত 

ানযনফন।  
 

    
 

    
 

  
  

অযাধ নফচাযানথ  

গ্রণ 

  
৯১। নযলদ কতৃক িভতাপ্রান্ভ যকান ফযক্তক্তয ননকট ইনত নরনখ্ত যকান অনবনমাগ ফযতীত 

যকান আদারত, এই আইননয অধীন যকান অযাধ নফচাযানথ  গ্রণ কনযনত ানযনফ না।   

    
 

    
 

  
  

ুনর কভ কতায 

দানয়ত্ন  কতফয  

  

৯২। প্রনতযক ুনর কভ কতায দানয়ত্ন  কতফয ইনফ -  

 

(ক) এই আইনন ফনণ ত যকান অযাধ ংঘটননয যচষ্টা ফা অযাধ ংঘটননয খ্ফয ম্পনক 

অননতনফরনে নযলনদয যচয়াযভযান ফা নচফ ফা অনয যকান কভ কতানক অফনত কযা;  

 

(খ্) নযলনদয যচয়াযভযান, নচফ ফা অনয যকান কভ কতায নরনখ্ত অনুনযানধয নবনত্তনত 

আইনঙ্গত দানয়ত্ন ারনন ায়তা কযা।  

 

    
 

    
 

  

ন্ভদ অধযায় 

নফনফধ  

  
  

অনফধ দখ্র  

  

৯৩। (১) যকান ফযক্তক্ত যকান নযলনদয জায়গা, ক অথফা নদভায ফা তায অং নফনল স্ঙায়ী 

ফা অস্ঙায়ীবানফ অনফধ দখ্র কনযনত ানযনফ না।  

(২) নযলদ যনাটট প্রদাননয ভাধযনভ, অনফধ দখ্রকাযী ফযক্তক্তনক নননদষ্ট ভনয়য ভনধয 

অনফধবানফ দখ্রকৃত স্ঙানভূ ইনত তাায ম্পদ ফা ম্পনত্ত অাযণ কনযফায নননদ 

নদনত ানযনফ এফং নননদষ্ট ভনয়য ভনধয তাা অাযণ কযা না ইনর নযলদ স্বীয় উনদযানগ 

তাা অাযনণয ফযফস্ঙা কনযনফ এফং এই ফাফদ খ্যনচয অথ  এই আইন যভাতানফক অনফধ 

দখ্নরয জনয দায়ী ফযক্তক্তয উয নযলনদয ানা নানফ ধাম  ইনফ।  

(৩) অনয যকান আইনন মাাই থাকুক না যকন, এই ধাযা অনুানয অানযত অথফা 

অাযণনমাগয ভারাভানরয জনয অনফধ দখ্রদাযনক যকান প্রকায িনতূযণ যদয়া ইনফ না।  

 

    
 

    
 

  
  

আীর আনদ  

  

৯৪। এই আইন, নফনধ ফা প্রনফধান অনুানয নযলদ কতৃক প্রদত্ত যকান আনদনয পনর যকান 

ফযক্তক্ত ংিুব্ধ ইনর নতনন নফনধ দ্বাযা ননধ ানযত দ্ধনতনত, ননধ ানযত কতৃনিয ননকট আনর 

কনযনত ানযনফন; এফং এই আননরয উয ননধ ানযত কতৃনিয নদ্ধান্ত চূান্ত ইনফ এফং 

ইায নফরুনদ্ধ যকান আদারনত যকান প্রশ্ন উত্থান কযা মাইনফ না।  

 

    
 

    
 

  
  

স্ঙায়ী আনদ  
  

৯৫। যকায, ভনয় ভনয়, স্ঙায়ী আনদ দ্বাযা-  

(ক) স্ঙানীয় নযলদ  স্ঙানীয় কতৃনিয ভনধয ম্পক ননধ াযণ  ননয়ন্ত্রণ কনযনত ানযনফ;  



(খ্) স্ঙানীয় নযলদ  যকানয দন্ভযভূনয কাম াফরীয ভন্য় াধন কনযনত ানযনফ; 

(গ) স্ঙানীয় নযলদনক আনথ ক ায়তা প্রদান নফনল নত নফনল নফনল যিনে ভঞ্জযুী 

প্রদান কনযনত ানযনফ;  

(ঘ) যকান স্ঙানীয় নযলদ কতৃক অনয স্ঙানীয় নযলদনক চা ুঁদা প্রদাননয ফযফস্ঙা কনযনত ানযনফ; 

এফং  

(ঙ) এই আইননয উনেয ূযণকনে স্ঙানীয় নযলদনক াধাযণ নননদনা প্রদান কনযনত 

ানযনফ।  

    
 

    
 

  
  

নফনধ প্রণয়ননয 

িভতা 

  

৯৬। এই আইননয উনেয ূযণকনে যকায ননম্নফনণ ত কর অথফা যম যকান নফলনয় নফনধ 

প্রণয়ন কনযনত ানযনফ, মথাঃ-  

(ক) যচয়াযভযান  দযগনণয িভতা  কাম াফরী; 

(খ্) ংযনিত আননয ভনরা দযনদয িভতা  নফনল কাম াফরী;  

(গ) নযলনদয নি চুক্তক্ত ম্পাদন; 

(ঘ) নযলদ কতৃক যম কর যযকড, নযনাট যিণানফিণ, প্রস্তুত ফা প্রকা কযা ইনফ তাা 

ননধ াযণ;  

(ঙ) নযলনদয কভ কতা  কভচাযীগনণয নননয়াগ  চাকুনযয তাফরী;  

(চ) তনফর  নফনল তনফরভূনয ফযফস্ঙানা, নযচারনা, ননয়ন্ত্রণ, তোফধান  নফনননয়াগ; 

(ছ) ফানজট প্রণয়ন  অনুনভাদন এফং এতদ্ংক্রান্ত অনযানয নফলয়; 

(জ) নাফ যিণ এফং ননযীিণ; 

(ঝ) নযলনদয ম্পনত্তয ফযফস্ঙানা, ংযিণ  স্ঘান্তয; 

(ঞ) উন্নয়ন নযকেনা প্রণয়ন, ননয়ন্ত্রণ, ভনন্তকযণ, অনুনভাদন  ফাস্ঘফায়ন; 

(ট) নযলনদয অনথ য ফা ম্পনত্তয িনতাধন ফা নফনটষ্টকযণ ফা িভতায অপ্রনয়ানগয জনয 

নযলনদয কভ কতা  কভ চাযী এফং অনয যকান ফযক্তক্তয দায়-দানয়ত্ন ননধ াযণ কনযফায দ্ধনত; 

(ঠ) কয, যযইট, যটার এফং নপ ধাম , আদায়  ননয়ন্ত্রণ ম্পনকত মাফতীয় নফলয়; 

(ড) নযলনদয আনদনয নফরুনদ্ধ আননরয কতৃ ি ননধ াযণ দ্ধনত;  

(ঢ) নযলদ নযদ ননয দ্ধনত এফং নযদ নকয িভতা।  

 

    
 

    
 

  
  

প্রনফধান প্রণয়ননয 

িভতা 

  

৯৭। এই আইননয উনেয ূযণকনে নযলদ, যকানযয ূফানু নভাদনক্রনভ, এই আইন ফা 

যকান নফনধয নত অাভঞ্জযূণ  নয় এইরূ প্রনফধান প্রণয়ন কনযনত ানযনফ এফং উক্ত 

িভতায াভনগ্রকতানক িুণ্ন না কনযয়া অনুরূ প্রনফধানন ননম্নরূ নফলনয় নফধান কযা মাইনফ, 

মথাঃ- 

(ক) নযলনদয কাম াফরী নযচারনা; 

(খ্) বা আফান; 

(গ) বায যকাযাভ ননধ াযণ; 

(ঘ) বায কাম নফফযণী নরখ্ন; 

(ঙ) বায় গৃীত প্রস্ঘাফ ফাস্ঘফায়ন; 

(চ) স্ঙায়ী কনভটটয নফলয়ানদ  কাম াফরী নযচারনা; 

(ছ) াধাযণ ীরনভায যপাজত  ফযফায; 

(জ) যকান দয, কভ কতা ফা কভ চাযীনক নযলনদয যচয়াযভযাননয িভতা অ ণ; 

(ঝ) নযলনদয অনপনয নফবাগ  াখ্া গঠন এফং ফ কানজয নযনধ ননধ াযণ; 

(ঞ) গফানদ শু  অনযানয প্রাণীয নফক্রয় যযক্তজনিকযণ; 

(ট) াধাযনণয ফযফাম  ম্পনত্তয ফযফস্ঙানা  ননয়ন্ত্রণ; 

(ঠ) শ্মান  কফযস্ঙান ননয়ন্ত্রণ; 

 



(ড) ংক্রাভক যযাগ প্রনতনযাধ  ননয়ন্ত্রণ; 

(ঢ) অনফধ দখ্র যযাধকযণ; 

(ণ) গফানদ শুয যখ্ায়া ফযফস্ঙানা  ননয়ন্ত্রণ; 

(ত) নিা পয, ম নফিণ ইতযানদ উরনি যকানয ফা যফযকানযবানফ নফনদ ভ্রভণ; 

(থ) এই আইননয অধীন প্রনফধান দ্বাযা ননয়ন্ত্রণনমাগয অনয যম যকান নফলয়।  

    
 

    
 

  
  

নফনধ  প্রনফধান 

ংক্রান্ত াধাযণ 

নফধান, ইতযানদ 

  

৯৮। (১) নযলদ ম্পনকত নফনধ  প্রনফধাননয কন নযলদ অনপন নযদ ন  নফক্রনয়য জনয 

যানখ্নত ইনফ।  

(২) যকায নভুনা প্রনফধান প্রণয়ন কনযনত ানযনফ এফং এইরূ যকান নভুনা প্রনফধান প্রণীত 

ইনর নযলদ প্রনফধান প্রণয়ননয যিনে উক্ত নভুনা অনুযণ কনযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ননধ ানযত কনতয় 

নফলয়   

৯৯। এই আইননয অধীন যকান কাজ কনযফায জনয ননধ ানযত থাকা নে মনদ যকান কতৃি 

কতৃক ফা যকান্ দ্ধনতনত তাা কযা ইনফ তৎম্পনক যকান নফধান না থানক তাা ইনর উক্ত 

কাজ যকায কতৃক নননদনত কতৃি ননধ ানযত দ্ধনতনত ম্পন্ন কনযনফ।  
 

    
 

  
  

  
  

প্রথভ ননফাচননয 

জনয নযলদ এফং 

য়াড 
  

১০০। এই আইননয অধীন নযলনদয প্রথভ ননফ াচননয উনেনয এই আইন জানয ইফায ূফ  

ম ন্ত যম কর নযলনদয অক্তস্ঘত্ন নছর, যকায নবন্নরূ যকান আনদ না নদনর, এই আইননয 

অধীন যঘানলত ইউননয়ন ফনরয়া গণয ইনফ এফং উক্ত স্ঙানীয় যকায প্রনতষ্ঠাননয কর য়ানড 

ধাযা ১৩ অনুমায়ী ীভানা ননধ ানযত ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

অুনফধা দযূীকযণ 
  

১০১। এই আইননয নফধানাফরী কাম কয কনযফায যিনে যকান অুনফধা যদখ্া নদনর যকায, উক্ত 

অুনফধা দযূীকযণাথ , আনদ দ্বাযা, প্রনয়াজনীয় যম যকান ফযফস্ঙা গ্রণ কনযনত ানযনফ।   

    
 

    
 

  
  

িভতা অ ণ 

  

১০২। (১) যকায, যকানয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইন ফা নফনধভূন ফনণ ত, যমনকান 

িভতা নফবাগীয় কনভনায ফা তাায অধীনস্ঙ যকান কভ কতানক অ ণ কনযনত ানযনফ। 

(২) নফবাগীয় কনভনায, যকানযয ূফ ানুনভাদনক্রনভ, তাায উয অন ত যমনকান িভতা 

তাায অধীনস্ঙ অনয যকান কভ কতানক অ ণ কনযনত ানযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

রাইনন্ফ  

অনুনভাদন 

  

১০৩। (১) এই আইন অথফা নফনধ অথফা প্রনফধানন মাা নকছুই থাকুক না যকন, যকান কাজ 

ম্পাদন কনযফায জনয নযলনদয অনুভনত ফা অনুনভাদননয প্রনয়াজন ইনর, উক্ত অনুভনত ফা 

অনুনভাদন নরনখ্ত আকানয প্রদান কনযনত ইনফ।  

(২) নযলদ কতৃক অথফা নযলনদয কতৃনত্নয অধীন প্রদত্ত কর রাইনন্ফ অনুনভাদন ফা 

অনুভনত যচয়াযভযান কতৃক অথফা যচয়াযভযাননয অনুনভাদনক্রনভ নফনধ  প্রনফধান দ্বাযা 

নযলনদয িভতাপ্রান্ভ যকান কভ কতা কতৃক স্বািনযত ইনত ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয নফরুনদ্ধ   ১০৪। যকানযবানফ দানয়ত্ন ারনকানর যকান নযলদ নকংফা যকান দয, কভ কতা ফা কভ চাযী 
 



যভাকেভা দানয়য দ্বাযা কৃত যকান কাজ, ফা কাজ কযা ইয়ানছ ফনরয়া ভনন ইনর, য ম্পনক নরনখ্তবানফ 

যনাটট প্রদাননয য একভা অনতফানত না ইনর তাায নফরুনদ্ধ যকান যভাকেভা দানয়য 

কযা মাইনফ না এফং এই যিনে নযলনদয ননকট নরনখ্ত যনাটট অনপন নফনর কনযনত ফা 

যছাইনত ইনফ এফং যকান দয, কভ কতা ফা কভ চাযীয যিনে নরনখ্ত যনাটট তাায ননকট 

যছাইনত ইনফ নকংফা তাায অনপন ফা আফানক টঠকানায় যছাইনত ইনফ এফং যনাটটন 

পনযয়াদী ইনত ইেুক ফযক্তক্ত তাায এইরূ দনিনয কাযণ, ননজ নাভ  আফানক টঠকানা 

উনল্লখ্ কনযনফন; এফং যভাকেভা আক্তজনত এই ভনভ  একটট নফফনৃত অন্তবুক্ত থানকনত ইনফ যম, 

উনযাক্ত ফযফস্ঙা অনুমায়ী যনাটট াঠাননা ইয়ানছ।  

    
 

    
 

  
  

যনাটট  উা 

জানযকযণ   

১০৫। এই আইন ফা নফনধ ফা প্রনফধাননয অধীন যকান ফযক্তক্ত কতৃক যকান নকছু কনযফায অথফা না 

কনযফায প্রনয়াজন ইনর ংনিষ্ট ফযক্তক্তনক তাা প্রনতারননয ভয় নননদূফ ক যনাটট জানয 

কনযনত ইনফ।  
 

    
 

    
 

  
  

প্রকায যযকড 

  

১০৬। এই আইননয অধীন প্রস্তুতকৃত এফং ংযনিত মাফতীয় যযকড এফং যযক্তজিায, ািয 

আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872) এ যম অনথ  ফযফত ইয়ানছ, যই অনথ  প্রকায যযকড 

(Public document) ফনরয়া গণয ইনফ এফং নফযীত প্রভানণত না ইনর তাা নফশুদ্ধ ফনরয়া গণয 

ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

নযলনদয 

যচয়াযভযান, দয, 

ইতযানদ জননফক 

(Public Servant) 

ইনফন 

  

১০৭। নযলনদয যচয়াযভযান, দয, কভ কতা এফং কভ চাযী এফং নযলনদয নি কাজ 

কনযফায জনয মথামথ িভতাপ্রান্ভ অনযানয ফযক্তক্ত দণ্ড নফনধ, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) এয ধাযা 

২১ এ যম অনথ  জননফক অনবফযক্তক্তটট ফযফরৃত ইয়ানছ যই অনথ  জননফক (Public Servant) 

ফনরয়া গণয ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

যনতকযণ এফং 

যপাজত 

  

১০৮। (১) এই আইন ফরফৎ ইফায নঙ্গ নঙ্গ Local Government (Union Parishads) Ordinance, 

1983 (Ord. No. LI of 1983), অতঃয নফরুন্ভ অধযানদ ফনরয়া উনল্লনখ্ত, যনত ইনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায য -  

(ক) এই আইনন মাা নকছুই থাকুক না যকন, এই আইননয অধীনন নযলদ গটঠত না য়া 

ম ন্ত নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায অফযফনত ূনফ  যম কর নযলদ নফদযভান নছর তাা এই 

আইননয অধীন গটঠত নযলদ ফনরয়া গণয ইনফ এফং তদনুানয উায কাম াফরী নযচারনা 

কনযনফ;  

(খ্) নফরুন্ভ অধযানদনয অধীন প্রণীত কর নফনধ, প্রনফধান  আনদ, জানযকৃত নফজ্ঞনন্ভ ফা 

যনাটট ফা ভঞ্জযুীকৃত কর রাইনন্ফ  অনুভনত এই আইননয নফধানাফরীয নত 

াভঞ্জযূণ  য়া াননি, যনত  ংনানধত না য়া মন্ত, ফরফৎ থানকনফ এফং এই 

আইননয অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জানযকৃত ফা ভঞ্জযুীকৃত ইয়ানছ ফনরয়া গণয ইনফ;  

(গ) ূফতন নযলনদয কর ম্পদ, অনধকায, িভতা, কতৃত্ন  ুনফধা, কর স্ঙাফয  অস্ঙাফয 

ম্পনত্ত, নগদ  ফযাংনক গক্তেত অথ , তনফর, নফনননয়াগ এফং এইরূ ম্পনত্তনত অথফা তাা 

ইনত উদ্বূত কর অনধকায এফং স্বাথ  উত্তযানধকাযী নযলনদয ননকট স্ঘান্তনযত  নযস্ঘ 

ইনফ; 

(ঘ) নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায ূনফ  ূফ তন নযলনদয যম কর ঋণ, দায়  দানয়ত্ন নছর 

এফং উায দ্বাযা ফা উায নত যম কর চুক্তক্ত ম্পানদত ইয়ানছর তাা উায উত্তযানধকাযী 

 



নযলনদয ঋণ, দায়  দানয়ত্ন এফং উায দ্বাযা ফা উায নত ম্পানদত চুক্তক্ত ফনরয়া গণয 

ইনফ; 

(ঙ) নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায ূনফ  ূফ তন নযলদ কতৃক প্রণীত কর প্রাক্কনরত ফানজট, 

প্রকে অথফা নযকেনা ফা তৎকতৃ ক কৃত ভূরযায়ন  ননধ ানযত কয, এই অ্াইননয 

নফধানাফরীয নত াভঞ্জযূণ  য়া াননি, যনত ফা ংনানধত না য়া ম ন্ত, এই 

অ্াইননয অধীন উত্তযানধকাযী নযলদ কতৃক প্রণীত  ননধ ানযত ইয়ানছ ইয়ানছ ফনরয়া গণয 

ইনফ;  

(চ) নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায ূনফ  নযলনদয প্রায কর কয, যযইট, যটার, নপ এফং 

অনযানয অথ  এই আইননয অধীন উত্তযানধকাযী নযলনদয ফনরয়া গণয ইনফ;  

(ছ) নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায ূনফ  ূফ তন নযলদ কতৃক আনযানত কর কয, যযইট, 

যটার, নপ এফং অনযানয দানফ, ইায উত্তযানধকাযী নযলদ কতৃক নযফনতত না য়া ম ন্ত, 

যমই ানয ূনফ  আনযা কযা ইয়ানছর যই একই ানয আনযানত ইনত থানকনফ; 

(জ) নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায ূনফ  ূফ তন নযলনদয কর কভ কতা  কভ চাযী 

উত্তযানধকাযী নযলনদয কভ কতা কভ চাযী নানফ ফদরী ইনফন এফং যনত ইফায অফযফনত 

ূনফ  যম কর নত নযলনদয যমই নদ অথফা কনভ  নননয়াক্তজত নছনরন নযলদ কতৃক যই 

কর ত নযফতন না য়া ম ন্ত একইবানফ ফার থানকনফন;  

(ঝ) নফরুন্ভ অধযানদ যনত ইফায ূনফ  ূফ তন নযলদ কতৃক ফা ইায নফরুনদ্ধ দানয়যকৃত 

কর ভাভরা, অনবনমাগ এফং অনযানয বফধ কাম াফরী নযলদ কতৃক অথফা ইায নফরুনদ্ধ 

দানয়যকৃত ভাভরা, অনবনমাগ এফং কাম াফরী যনরয়া গণয ইনফ এফং তদনুানয চনরনত থানকনফ 

অথফা অনযনফধ ফযফস্ঙা গৃীত ইনফ।  

    
 

    
 

    
 

  
 

১ দপা (৩৮ক) স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) (ংনাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ ননয ২৮ নং আইন) এয ২(ক) 

ধাযাফনর নন্ননফনত। 

২ দপা (৪৬ক) স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) (ংনাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ ননয ২৮ নং আইন) এয ২(খ্) 

ধাযাফনর নন্ননফনত। 

৩ ‚, মাানত একটট য়ানডয যরাকংখ্যা অনয একটট য়াড ইনত ১০% এয কভ ফা যফী না য়‛ কভা, ব্দভূ, ংখ্যা 

 নচি স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) (ংনাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ ননয ৬০ নং আইন) এয ২ ধাযাফনর নফরুন্ভ। 

৪ দপা ১৯ক স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) (ংনাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ ননয ২৮ নং আইন) এয ৩ ধাযাফনর 

নন্ননফনত। 

৫ দপা (খ্খ্) স্ঙানীয় যকায (ইউননয়ন নযলদ) (ংনাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ ননয ২৮ নং আইন) এয ৪ ধাযাফনর 

নন্ননফনত। 

 

 

 


