
04/08/2022 ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯

থম অধ ায়
ারি ক

ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯
( ২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন )

[ অে াবর ১৫, ২০০৯ ]

ইউিনয়ন পিরষদ সং া িবদ মান অধ ােদশ রিহত কিরয়া এক ট নূতনআইন ণয়নকে ণীত
আইন

যেহত, ইউিনয়ন পিরষদ সং া িবদ মান অধ ােদশ রিহত কিরয়া এক ট নূতনআইন ণয়ন
করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

সেহত, এতদ্ ারা িন প আইন করা হইলঃ-

সংি
িশেরানাম,

েয়াগ ও
বতন

১।  (১)  এই আইন ানীয় সরকার  (ইউিনয়ন পিরষদ)  আইন,  ২০০৯ নােম

অিভিহত হইেব।

(২) ইহা সম বাংলােদেশ েযাজ হইেবঃ

তেব শত থােক য, সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, কান িনিদ

এলাকােক এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর সকল বা কান

িবধােনর েয়াগ হইেত অব াহিত দান কিরেত পািরেব।

(৩) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।

সং া ২। িবষয় বা সংেগর পিরপ ী িকছ না থািকেল, এইআইেন-

(১) 'আইন েয়াগকারী সং া' অথ পুিলশ বািহনী, আমড পুিলশ ব াটািলয়ান,

র ািপড অ াকশন ব াটািলয়ান (র াব), আনসার বািহনী, ব াটািলয়ান আনসার,

বাংলােদশ রাইেফলস, কা গাড বািহনী এবং িতর া কমিবভাগসমূহ;

(২) 'আচরণ িবিধমালা' অথ এইআইেনর অধীন ণীতআচরণ িবিধমালা;

(৩) 'আিথক িত ান' অথআিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭

নং আইন) এর ধারা ২ এবং অথ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর
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৮ নং আইন) এর ধারা ২ এ সং ািয়ত আিথক িত ান;

(৪)  'ইমারত'  অেথ কান দাকান,  বািড়ঘর,  কঁুেড়ঘর,  বঠকঘর,  চালা,

আ াবল বা য কান েয়াজেন য কান ব ািদ সহেযােগ িনিমত কান

ঘরা, দয়াল, পািন-সংর ণাগার, বারা া, াটফরম, মেঝ ও িসঁিড়ও ইহার

অ ভ হইেব;

(৫) 'ইউিনয়ন' অথ এই আইেনর ধারা ১১ এর অধীন ইউিনয়ন িহসােব ঘািষত

প ী এলাকা এবং িবদ মান ইউিনয়নসমূহ;

(৬) 'ইউিনয়ন পিরষদ'  অথ এই আইেনর ধারা ১০ এর অধীন গ ঠত এক ট

ইউিনয়ন পিরষদ;

(৭) 'উপেজলা' অথ উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর ২৪ নং

আইন)  এর অধীেন উপেজলা িহসােব ঘািষত এলাকা এবং িবদ মান

উপেজলাসমূহ;

(৮) 'উপেজলা পিরষদ' অথ উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর

২৪ নং আইন) এর অধীেন গ ঠত উপেজলা পিরষদ;

(৯)  'উপেজলা িনবাহী অিফসার'  অথ এক ট উপেজলার উপেজলা িনবাহী

অিফসার;

(১০) 'ওয়াড' অথ ইউিনয়ন পিরষেদর ওয়াড;

(১১)  'কর'  অথ কান কর,  উপ-কর,  রইট,  টাল,  িফ,  অথবা এই

আইেনর অধীন আেরাপেযাগ কান করও ইহার অ ভ হইেব;

(১২) ' াম এলাকা' অথ শহর িহসােব ঘািষত নয় এই প এলাকা;

(১৩) ' চয়ারম ান' অথ ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান;

(১৪) 'জনপথ' অথ সবসাধারেনর ব বহায পথ, রা া ও সড়ক;

(১৫) 'জনসংখ া' অথ সবেশষ আদম মািরেত উি িখত জনসংখ া;

(১৬) 'জিম' অথ িনমাণাধীন বা িনিমত অথবা জলম য কান জিম;

(১৭) ' জলা'  অথ District Act, 1836 (Act No. 1 of 1836) এর অধীন সৃ

জলা;
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(১৮)  ' ডপু ট কিমশনার'  অেথ এই আইেনর অধীন সরকার কতৃক

িবেশষভােব িনেয়াগকৃত কান কমকতােক বুঝাইেব িযিন ডপু ট

কিমশনােরর সকল িকংবা য কান কায পালন কিরেবন;

(১৯) 'তফিসল' অথ এই আইেনর কান তফিসল;

(২০) 'তহিবল' অথ ধারা ৫৩ এর অধীন গ ঠত ইউিনয়ন পিরষেদর তহিবল;

(২১) 'থানা' অথ ফৗজদারী কাযিবিধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সেনর ৫নং আইন) এর

িবধান অনুযায়ী গ ঠত পুিলশ শন;

(২২) 'দািয় া কমকতা' অথ এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার বা

তৎকতৃক মতা া কমকতা কতৃক িনযু কান কমকতা;

(২৩) 'নগর এলাকা' অথ নগর িহসােব ঘািষত এলাকা;

(২৪) 'িনধািরত কতৃপ ' অথ সরকার বা এই আইেনর কান সুিনিদ উে শ

পূরণকে সরকার কতৃক মতা দ য কান সরকাির কমকতা;

(২৫) "িনধািরত প িত' অথ িবিধ ারা িনধািরত প িত।

(২৬) 'িনবাচন কিমশন' অথ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর অনুে দ

১১৮ এর অধীন িত ত িনবাচন কিমশন;

(২৭)  'িনবাচন পযেব ক'  অথ কান ব বা সং া,  যাহােক িনবাচন

কিমশন বা এতদুে েশ তদকতৃক অনুেমািদত কান ব কতৃক এই

আইেনর অধীন কান িনবাচন পযেব েণর জন িলিখতভােব অনুমিত

দওয়া হইয়ােছ;

(২৮)  'িনভরশীল'  অথ াথ র ামী বা ী,  ছেল- মেয়,  সৎ ছেল- মেয়,

িপতা, মাতা, ভাই বা বান িযিন াথ র উপর স ূণভােব িনভরশীল;

(২৯) ' নিতক লনজিনত অপরাধ' অেথ দ িবিধ, ১৮৬০ (Penal Code,

1860) এ সং ািয়ত চাদঁাবা জ, চির, স ি আ সাৎ, িব াস ভংগ, ধষণ,

হত া, খুন এবং Prevention of Corruption Act, 1947 (Act.II of 1947) এ

সং ািয়ত Criminal Misconduct ও ইহার অ ভ হইেব;

(৩০) 'পথ'  অেথ জনসাধারেণর চলাচেলর জন ব ব ত হাক বা না হাক

পােয় চলার এমন পথ, মাঠ, বিহরা ন বা চলাচেলর রা া বা সড়কও ইহার
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অ ভ হইেব;

(৩১) 'পিরষদ' অথ এইআইেনর অধীন গ ঠত ইউিনয়ন পিরষদ;

(৩২) ' িবধান' অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;

(৩৩) 'বাজার' অথ এমন কান ান যখােন জনগণ মাছ, মাংস, ফল-মূল,

শাক-সব ী বা অন য কান খাদ ব িব য় ও েয়র জন সমেবত হয়

অথবা প বা গ -ছাগল ও প -প ী য়-িব য় হয় এবং এমন কান ান

যাহা িবিধ মাতােবক বাজার িহসােব ঘাষণা করা হইয়ােছ;

(৩৪)  'বােজট'  অথ ইউিনয়ন পিরষেদর এক ট আিথক বৎসেরর আয় ও

ব েয়র িনধািরত আিথক িববরণ;

(৩৫) 'বািষক মূল ' অথ কান গহৃ বা জিম িত বছর ভাড়া িদয়া া অথবা

াপ মাট টাকা;

(৩৬) 'িবিধ' অথ এইআইেনর অধীন ণীত িবিধ;

(৩৭) 'ব াংক' অথ-

(ক) ব াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন) এর ধারা

৫(ণ) এ সং ািয়ত ব াংক কা ানী;

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

1972) এর অধীন িত ত বাংলােদশ িশ ঋণ সং া;

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

এর অধীন িত ত বাংলােদশ িশ ব াংক;

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973

(P.O. No.17 of 1973) এর অধীন িত ত বাংলােদশ হাউস িব ং ফাইনা

কেপােরশন;

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

অধীন িত ত বাংলােদশ কৃিষ ব াংক;

(চ)  The  Investment  Corporation  of  Bangladesh  Ordinance,  1976

(Ordinance No. XL of 1976) এর অধীন িত ত ইনেভ েম কেপােরশন

অব বাংলােদশ;
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(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance

No.LVIII of 1986) এর অধীন িত ত রাজশাহী কৃিষ উ য়ন ব াংক; বা

(জ)  কা ানী আইন ১৯৯৪  (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন)  এর অধীন

িত ত  Basic  Bank  Limited  (Bangladesh  Small  Industries  and

Commerce Bank Limited);

(৩৮) ' মৗজা'  অথ কান িনিদ এলাকা যাহা ভূিম জিরেপর মাধ েম কান

জলার ভূিম সং া দিলেল মৗজা িহসােব িলিপব ও সং ািয়ত;

[  (৩৮ক) ‘‘রাজৈনিতক দল’’  অথ  Representaion of  the People Order,

1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 2 (xixa) ত সং ািয়ত registered

political party;]

(৩৯)  'রা া'  অেথ জনসাধারেণর চলাচেলর জন উ ু নয় এমন রা াও

ইহার অ ভ হইেব;

(৪০)  'লাভজনক পদ'  (Office  of  profit)  অথ জাত িকংবা সরকারী

সংিবিধব কতৃপ িকংবা পাবিলক িলিমেটড কা ািন ও য সকল

কা ানীেত সরকােরর ৫০%  এর অিধক শয়ােরর মািলকানা আেছ স

সকল কা ানীেত সাব িণক বতনভ অিফস, পদ বা অব ান;

(৪১)  'সং ামক ব ািধ'  অেথ এমন ব ািধ যাহা একজন ব হইেত অন

ব েক সং ািমত কের এবং সরকার কতৃক সরকাির গেজেট কািশত

অন য কান ব ািধও ইহার অনত্দভ হইেব;

(৪২) 'সংিবধান' অথ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান;

(৪৩)  'সংিবিধব সরকাির কতৃপ '  অথ গণ জাত ী বাংলােদেশর

সংিবধােনর ১৫২(১)  অনুে েদ সং ািয়ত কান সংিবিধব সরকাির

কতৃপ ;

(৪৪) 'সদস ' অথ ইউিনয়ন পিরষেদর সদস ;

(৪৫) 'সরকার' অথ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার;

(৪৬)  'সরকাির রা া'  অথ সরকার িকংবা ানীয় সরকার িত ান অথবা

অন কান কতৃপ কতৃক র ণােব ণাধীন জনসাধারেণর চলাচেলর জন

সকল রা া;
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ি তীয় অধ ায়
ওয়াড

[ (৪৬ক) ‘‘ ত াথ ’’ অথ এই প কান াথ িযিন কান রাজৈনিতক দল

কতৃক মেনানয়ন া নেহন;]

(৪৭) ' ানীয় কতৃপ ' অথ ানীয় সরকার িত ান বা অন কান আইেনর

ারা িত ত কান িবিধব সং া;

(৪৮) ' ায়ী কিম ট' অথ এই আইেনর অধীন গ ঠত ইউিনয়ন পিরষেদর ায়ী

কিম ট;

(৪৯)  'হাট'  অথ পণ সাম ী,  খাদ ,  মালামাল,  প স দ,  ইত ািদ স ােহর

িনিদ িদন ও সমেয় য়-িব েয়র জন িনধািরত ান।

ওয়াড গঠন ৩।  (১)  ইউিনয়ন পযােয় সংরি ত আসন ব িতেরেক সাধারণ সদস

িনবাচেনর জন ইউিনয়নেক ৯(নয়) ট ওয়ােড িবভ কিরেত হইেব।

(২)  সংরি ত আসেন সদস িনবাচেনর উে েশ এক ট ইউিনয়নেক ৩

(িতন) ট ওয়ােড িবভ কিরেত হইেব।

ওয়াড সভা ৪। (১) এই আইেনর অধীন ইউিনয়ন পিরষেদর িত ট ওয়ােড এক ট ওয়াড

সভা গঠন কিরেত হইেব।

(২)  েত ক ওয়ােডর ভাটার তািলকায় অ ভ ব গেণর সম েয় ঐ

ওয়ােডর ওয়াড সভা গ ঠত হইেব।

ওয়াড
পযােয়
উ ু সভা

৫। (১) েত ক ওয়াড সভা উহার ানীয় সীমার মেধ বৎসের কমপে ২

(দুই) ট সভা অনু ত কিরেব, যাহার এক ট হইেব বাৎসিরক সভা।

(২) ওয়াড সভার কারাম সবেমাট ভাটার সংখ ার িবশ ভােগর একভাগ ারা

গ ঠত হইেব;

তেব মূলতবী সভার জন কারাম আবশ ক হইেব না,  যাহা সাত িদন পর

একই সময় ও ােন অনু ত হইেব।

(৩)  ইউিনয়ন পিরষদ ওয়াড সভা অনু ােনর অনূ ন সাতিদন পুেব

যথাযথভােব সহজ ও হণেযাগ উপােয় গণিব ি জাির কিরেব; মূলতবী
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সভার ে ও অনু প গণিব ি জাির কিরেত হইেব।

(৪)  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ওয়াড সভা অনু ত হওয়ার িবষয় ট

িন ত কিরেবন এবং সংি ওয়াড সদস সভাপিত িহসােব উ সভা

পিরচালনা কিরেবন।

(৫)  সংি ওয়ােডর সংরি ত আসেনর সদস ওয়াড সভার উপেদ া

হইেবন।

(৬) ওয়াড সভায় ওয়ােডর সািবক উ য়ন কায মসহ অন ান িবষয়সমূহ

পযােলাচনা করা হইেব; বািষক সভায় সংি ওয়াড সদস িবগত বৎসেরর

বািষক িতেবদন এবং আিথক সংে ষসহ ওয়ােডর চলমান সকল উ য়ন

কায ম স েক অবিহত কিরেবন এবং ওয়াড সভার কান িস া

বা বায়ন করা স ব না হইেল সংি ওয়াড সদস এবং পিরষেদর

চয়ারম ান উহার যৗ কতা ওয়াড সভায় উপ াপন কিরেবন।

ওয়াড সভার
মতা,

কাযাবলী,
ইত ািদ

৬। (১) এই আইেনর িবধান সােপে এবং িনধািরত প িতেত ওয়াড সভার

িন বিণত মতা, কাযাবলী ও অিধকার থািকেব, যথা :-

(ক) ইউিনয়ন পিরষেদর উ য়ন পিরক না ণয়েনর জন েয়াজনীয় সকল

তথ সং হ ও িবন করেণ সহায়তা দান;

(খ) ওয়াড পযােয় ক াব ত এবং বা বায়নেযাগ ীম ও উ য়ন

কমসূিচর অ ািধকার িন পণ;

(গ)  িনধািরত িনণায়েকর িভি েত িবিভ সরকাির কমসূিচর

উপকারেভাগীেদর চূড়া অ ািধকার তািলকা ত ও ইউিনয়ন পিরষেদর

িনকট হ া র;

(ঘ) উ য়ন ক কাযকরভােব বা বায়েনর জন ানীয়ভােব েয়াজনীয়

সকল কার সহেযািগতা দান;

(ঙ) া েমর িভি েত ানীয় উ য়ন কায ম এবং সবামূলক কায ম

বা বায়েন উৎসাহ দান ও সহায়তাকরণ;

(চ) রা ার বািত,  িনরাপদ পািনর উৎস ও অন ান জন া ইউিনট,  সচ

সুিবধািদ এবং অন ান জনকল াণমূলক ক ান বা এলাকা িনধারেণর

জন পিরষদেক পরামশ দান;
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(ছ) পির ার পির তা, পিরেবশ সংর ণ, বৃ রাপণ, পিরেবশ দষূণ রাধ,

দুনীিতসহ অন ান সামা জক অপকেমর িবষেয় গণসেচতনতা সৃ করা;

(জ) ওয়ােডর িবিভ ণী ও পশার লােকর মেধ ঐক ও সুস ক সৃ

করা, সংগঠন গেড় তালা এবং িবিভ কার ীড়া ও সাং ৃ িতক অনু ান

আেয়াজন করা;

(ঝ) ওয়ােডর িবিভ উ য়নমূলক কমকাে র সে স ৃ উপকারেভাগী

ণী বা গা েক উদ্বু , তদারক ও সহায়তা দান;

(ঞ) সরকােরর িবিভ কল াণমূলক কমসূিচভ  ( যমন, বয় ভাতা, ভতিক,

ইত ািদ) ব েদর তািলকা যাচাই করা;

(ট)  ওয়ােডর িবিভ এলাকায় বা বায়নেযাগ কােজর া লন সং া

িবিভ তথ সংর ণ;

(ঠ) স ািদতব কাজ ও সবাসমূেহর িব ািরত তথ সরবরাহ;

(ড)  পিরষদ কতৃক ওয়াড সং া িবষেয় গৃহীত িস া সমূেহর

যৗ কতাসমূহ অবিহত হওয়া;

(ঢ) ওয়াড সভা কতৃক গহৃীত িস া সমূেহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা

করা এবং কান িস া বা বায়ন না হওয়ার কারণ অনুস ান করা;

(ণ) জন া িবষয়ক কায ম, িবেশষত: িবিভ কার রাগ িতেরাধ এবং

পিরবার পিরক না কায েম স য় সহেযািগতা করা;  স ািনেটশন

কায েমর সে স ৃ কমকতা বা কমচারীগণেক বজ অপসারেণর

ে া েমর িভি েত সহায়তা দান;

(ত) ওয়ােডর িবিভ এলাকায় িনরাপদ পািন সরবরাহ, রা া আেলািকতকরণ

ও অন ান সবা দােন ট িবচ িতসমূহ িচি ত করা এবং উহা দরূীকরেণর

ব ব া করা;

(থ) ওয়ােডর িবিভ িশ া িত ােনর অিভভাবক-িশ ক স ক উ য়ন;

(দ) যৗতক, বাল িববাহ, ব িববাহ ও এিসড িনে প ও মাদকাসে র মত

সামা জক সমস া দরূীকরেণ সামা জকআে ালন গিড়য়া তালা;

(ধ) জ ও মতৃ িনব ন কায েম সহেযািগতা দান করা;
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(ন) আ -কমসং ানসহ অন ান অথৈনিতক কমকা উৎসািহত করা;

(প) সরকার বা পিরষদ কতৃক অিপত অন ান দািয় স াদন।

(২)  ওয়াড সভা ইহার সাধারণ বা িবেশষ সভায় া িবিভ িতেবদন

পযােলাচনা কিরেব; তাছাড়া উপ-ধারা (১) এ উি িখত উে খেযাগ কাযাবলী,

িবিভ উ য়ন কায েমর বােজট িবভাজন,  কমপিরক না,  খাত িভি ক

অথ বরা , া লন, স ািদত ও স ািদতব কােজর মালামাল য় বাবদ

অথ ব য় ইত ািদ িবষেয় জনগণেক অবিহত করার লে ওয়ােডর উ ু

দশনীয় ােন বােড িলেখ টা াইয়া িদেবন।

(৩) ওয়াড সভায় অিডট িরেপাট উপ াপন ও আেলাচনা কিরেত হইেব এবং

এই িবষেয় সভার মতামত ও সুপািরশ পিরষেদর িবেবচনার জন রণ

কিরেত হইেব।

(৪)  ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব ওয়াড সভায় উপি ত থািকয়া সভার

কাযিববরণী তরী ও গৃহীত িস া সমূহ রকড কিরেবন এবং বা বায়ন

অ গিত পরবত পিরষদ ও ওয়াড সভায় উপ াপন কিরেবন।

(৫) ওয়াড সভা কান সাধারণ বা িবেশষ কাযািদ স কিরবার উে েশ

এক বা একািধক উপ-কিম ট গঠন কিরেত পািরেবঃ

তেব শত থােক য, উপ-কিম টর সদস সংখ া ১০ (দশ) জেনর অিধক হইেব

না এবং ত েধ অনূ ন ৩ (িতন) জন মিহলা হইেবন ।

(৬) সংখ াগিরে র িভি েত ওয়াড সভার িস া গহৃীত হইেব, তেব যতদরূ

স ব সাধারণ ঐক মেত র এবং সভায় উপি ত মিহলােদর অংশ হেণর

িভি েত িস া হণ করা বা নীয় হইেব।

(৭) ওয়াড সভা িব ি আহবােনর মাধ েম স াব উপকারেভাগীেদর িনকট

হইেত া দরখা সমূহ তদ কিরয়া যাচাই বাছাইেয়র জন সভায়

উপ াপন কিরেব; সভায় যাচাই বাছাইেয়র পর িনধািরত িনণায়েকর িভি েত

উপকারেভাগীেদর চূড়া অ ািধকার তািলকা ত করা হইেব এবং উহা

পিরষেদর অনুেমাদেনর জন রণ কিরেত হইেবঃ

তেব শত থােক য, কান প অিনয়ম মািণত না হইেল পিরষদ ওয়াড সভা

কতৃক তকৃত ও িরত অ ািধকার তািলকা পিরবতন কিরেত পািরেব না

।
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ওয়াড সভার
দািয়

৭। (১) ওয়াড সভা িন িলিখত দািয় পালন কিরেব,যথাঃ -

(ক)  ওয়ােডর উ য়নমূলক ও জনকল াণমুখী কায েমর অ গিত ও

অন ান তথ সরবরাহ;

(খ) কৃিষ, মৎস , হাসঁ-মুরিগ ও প পালন, া ও পিরবার পিরক না, িশ া,

জন া ,  যাগােযাগ,  যুব উ য়ন,  ইত ািদ িবষয়ক উ য়ন কমকাে

অংশ হণ;

(গ) জ -মৃত িনব নসহ অত াবশ কীয় আথ-সামা জক উপা সং হ;

(ঘ) বৃ রাপণ ও পিরেবশ উ য়ন এবং পিরেবশ দষূণমু ও পির রাখা;

(ঙ) নারী ও িশ িনযাতন, নারী ও িশ পাচার এবং যৗতক, বাল িববাহ ও

এিসড িনে প িনেরাধ কায ম,  দুনীিতসহ অন ান সামা জক অপকেমর

িব ে জনসেচতনতা সৃ করা;

(চ) ওয়ােডর আইন-শংৃখলা র াসহ সামা জক স ীিত বজায় রাখা;

(ছ)  জনগণেক কর,  িফ,  রইট,  ইত ািদসহ িবিভ কার ঋণ পিরেশােধর

জন উদ্বু করা;

(জ)  ানীয় স েদর সং হ ও উ য়েনর মাধ েম পিরষেদর স েদর

উ য়েন সহায়তা করা;

(ঝ) া েমর িভি েত উ য়নমূলক ও অন ান সমাজগঠনমূলক কমসূিচ

বা বায়েন এবং সংগঠন তরীেত সহায়তা;

(ঞ)  মহামারী ও াকৃিতক দুেযাগ মাকােবলায় জ রী িভি েত করণীয়

িনধারণ।

(২) ওয়াড সভার কাযাবলী স েক পিরষদেক িরেপাট দান।

(৩) ধারা ৬ ও উপ-ধারা (১) এ বিণত মতা ও কাযাবলী ছাড়াও ওয়াড সভা,

িবেশেষ,  িবেশষ সভা আহবােনর জন পিরষদেক অনুেরাধ কিরেত

পািরেব।

(৪) ওয়াড সভার পূব বা পরবত অনুেমাদনিবহীন কান ব য় যাহার দািয়ে

ব িয়ত হইেব, উহা তাহার ব গত দায় িহসােব গণ হইেব।

04/08/2022 ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯

Firefox http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1027.html

10 of 69 8/4/22, 12:41 PM



তৃতীয় অধ ায়
পিরষদ

ইউিনয়নেক
শাসিনক

একাংশ
ঘাষণা

৮। এই আইেনর অধীন ঘািষত েত ক ট ইউিনয়নেক, সংিবধােনর ১৫২(১)

অনুে েদর সিহত প ঠতব ৫৯ অনুে েদর উে শ পূরণকে এত ারা

জাতে র শাসিনক একাংশ বিলয়া ঘাষণা করা হইল।

পিরষদ সৃ ৯।(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার সে সে িবদ মান সকল ইউিনয়ন পিরষদ

এই আইেনর িবধান অনুযায়ী ইউিনয়ন পিরষদ িহসােব গ ঠত হইয়ােছ বিলয়া

গণ হইেব।

(২) পিরষদ এক ট সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও

এক ট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন ও িবিধ সােপে , ইহার

াবর ও অ াবর উভয় কার স ি অজন কিরবার, অিধকাের রািখবার ও

হ া র কিরবার মতা থািকেব এবং ইহা িনজ নােম মামলা দােয়র কিরেত

পািরেব অথবা ইহার িব ে মামলা দােয়র করা যাইেব।

(৩)  পিরষদ এই আইন ারা দ মতা,  কাযাবলী এবং দািয় পালন

কিরেব।

পিরষদ গঠন ১০। (১) ইউিনয়ন পিরষদ ১ (এক) জন চয়ারম ান ও ১২ (বার) জন সদস

লইয়া গ ঠত হইেব যাহােদর ৯ (নয়) জন সাধারণ আসেনর সদস ও ৩ (িতন)

জন সংরি ত আসেনর সদস হইেবন।

(২)  উপ-ধারা  (৩)  এর িবধান সােপে ,  চয়ারম ান ও সাধারণ আসেনর

সদস গণ এইআইন ও িবিধ অনুসাের ত ভােট িনবািচত হইেবন।

(৩) েত ক ইউিনয়ন পিরষেদ ধুমা মিহলােদর জন ৩(িতন) ট আসন

সংরি ত থািকেব, যাহা সংরি ত আসন বিলয়া অিভিহত হইেব এবং উ

সংরি ত আসেনর সদস গণও এই আইন ও িবিধ অনুসাের ত ভােট

িনবািচত হইেবন :

তেব শত থােক য,  উপ-ধারা  (১)  এর িবধান অনুসাের ৯(নয়) ট সাধারণ

আসেনর সদস িনবাচেন মিহলা াথ েদর সরাসির অংশ হণেক বািরত

কিরেব না।

(৪)  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান উ পিরষেদর একজন সদস বিলয়া
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গণ হইেবন।

(৫)  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ও সদস গণ সরকার কতৃক িনধািরত

স ানী পাইেবন।

(৬) এই আইেনর অধীেন গ ঠত েত ক ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ও

সদস েদর নাম সরকাির গেজেট ািপত হইেব।

(৭) সরকার ইউিনয়েন কমরত সকল সরকাির কমকতা ও কমচারীেদর উপর

পিরষেদর িনয় ণ মতা াপন ারা িনধারণ কিরেব।

ইউিনয়ন
গঠন

১১।  (১)  ডপু ট কিমশনার,  সরকাির গেজেট াপন ারা,  িনধািরত

প িতেত কতক িল াম বা সংল মৗজা বা ােমর সম েয় ১(এক) ট

ওয়াড এবং ৯ (নয়) ট ওয়ােডর সম েয় এক ট ইউিনয়ন ঘাষণা কিরেবন।

(২)  উপ-ধারা  (১)  এর অধীন ঘািষত ইউিনয়ন ডপু ট কিমশনার কতৃক

িনধািরত নােম অিভিহত হইেবঃ

তেব শত থােক য, ইউিনয়েনর নামকরণ কান ব র নােম হইেব না।

(৩)  উপ-ধারা  (১)  অনুযায়ী জািরকৃত াপেন ইউিনয়েনর ওয়াডসমূেহর

িমক ন র এবং উ ওয়ােডর ানীয় সীমানা িনিদ কিরেত হইেব।

(৪) সরকার েত ক ওয়াড ও ইউিনয়েনর লাক সংখ া িনধারণ কিরেব।

(৫)  ডপু ট কিমশনার যই প অনুস ান করা উপযু মেন কিরেবন,

সই প অনুস ান কিরয়া পিরষদ গঠন কিরবার পর, াপন ারা-

(ক) কান ওয়াড হইেত য কান মৗজা বা াম বা উহার অংশ িবেশষ বাদ

িদেত পািরেবন;

(খ) কান ইউিনয়ন বা ওয়াডেক একািধক ইউিনয়ন বা ওয়ােড িবভ কিরেত

পািরেবন; অথবা

(গ) কান ইউিনয়ন বা ওয়াড এবং উহার সংল এলাকােক অ ভ কিরয়া

এক ট ইউিনয়ন বা ওয়াড পুনগঠন কিরেত পািরেবনঃ

তেব শত থােক য,  উপ-ধারা  (১)  অনুসাের কান ইউিনয়ন পিরষদ উহার

এলাকাভ এবং বািতলকৃত কান ওয়ােডর িতিনিধ না থািকবার কারেণ
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উ পিরষদ গঠেনর বধতা ু ণ্ন হইেব না।

সীমানা
িনধারণ
কমকতা
িনেয়াগ

১২।  (১)  উপেজলা িনবাহী অিফসার ওয়ােডর সীমানা িনধারেণর উে েশ

জাতে র চাকুিরেত িনেয়া জত ব েদর মধ হইেত িবিধ মাতােবক

েয়াজনীয় সংখ ক সীমানা িনধারণ কমকতা ও সহকারী সীমানা িনধারণ

কমকতা িনেয়াগ কিরেত পািরেবন।

(২)  সহকারী সীমানা িনধারণ কমকতা সীমানা িনধারণ কমকতার অধীেন

কায স াদন কিরেবন ।

ওয়ােডর
সীমানা
িনধারণ

১৩।  (১)  ওয়াডসমূেহর সীমানা িনধারেণর ে এলাকার ভৗেগািলক

অখ তা এবং জনসংখ ার িবন াস ও শাসিনক সুিবধািদর িত ল

রািখেত হইেব [***]।

(২)  সীমানা িনধারণ কমকতা ওয়াডসমূেহর সীমানা িনধারেণর উে েশ

য প েয়াজন মেন কিরেবন সই প রকড-প পরী া,  তদ এবং

এতদ্সং া িবষেয় উপ ািপত াবসমূহ িবেবচনা কিরেত পািরেবন এবং

ািবত কান্ এলাকা কান্ ওয়ােডর অ ভ হইেব উহা উে খ কিরয়া

ওয়াডসমূেহর এক ট াথিমক তািলকা তাহার দফতর,  িবিভ রভ

পিরষদ কাযালয় ও িতিন য প উপযু িবেবচনা কিরেবন সই প অন ান

উ ু ােন কাশ কিরেবন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন াথিমক তািলকা কােশর ১৫ (পেনর) কায

িদবেসর মেধ তৎস েক আপি ও পরামশ দািখল কিরবার আহবান

স িলত না টশ তাহার দফতর,  িবিভ রভ পিরষদ কাযালয় ও িতিন

য প উপযু িবেবচনা কিরেবন সই প অন ান উ ু ােন কাশ

কিরেবন।

(৪)  সীমানা িনধারণ কমকতা উপ-ধারা  (৩)  এর অধীন া আপি বা

পরামশ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িনকট রণ কিরেবন;  উপেজলা

িনবাহ অিফসার উ প আপি বা পরামশ াি র তািরখ হইেত অনিধক

১৫  (পেনর)  কায িদবেসর মেধ য প উপযু মেন কিরেবন সই প

তদে র পর তাহার িস া সীমানা িনধারণ কমকতােক জানাইেবন।

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী উপেজলা িনবাহী অিফসার কতৃক দ িস া

অনুসাের সীমানা িনধারণ কমকতা উপ-ধারা  (২)  এর অধীন কািশত
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াথিমক তািলকা সংেশাধন, পিরবতন বা রদবদল কিরেবন।

(৬) সীমানা িনধারণ কমকতা উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী সংেশাধন, পিরবতন বা

রদবদল কিরবার পর,  তাহঁার দফতের,  সংি ইউিনয়ন পিরষদ কাযালেয়

এবং তাহার িবেবচনানুসাের অন কান ােন ওয়াডসমূেহর সংেশািধত

তািলকা কাশ কিরেবন যাহােত িত ওয়ােড অ ভ এলাকাসমূহ িনেদশ

কিরেত হইেব।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন কািশত তািলকার িব ে সং ু ব বা

ব বগ িলিখতভােব অনিধক ১০  (দশ)  কায িদবেসর মেধ ডপু ট

কিমশনােরর িনকট আিপল দােয়র কিরেত পািরেবন;  ডপু ট কিমশনার

আিপলকারী ব বা ব বগেক নািনর সুেযাগ িদয়া উপেজলা িনবাহ

অিফসােরর িস া এবং সংি নিথপ ও তথ পরী া-িনরী া কিরয়া

আিপল দােয়েরর অনিধক ৩০  ( শ)  কায িদবেসর মেধ িস া দান

কিরেবন এবং আিপল কতৃপ িহেসেব ডপু ট কিমশনােরর িস া চূড়া

বিলয়া গণ হইেব।

(৮)  উপ-ধারা  (৭)  এর অধীন আিপল কতৃপে র িস াে র পর সীমানা

িনধারণ কমকতা ওয়ােডর সীমানার েয়াজনীয় সংেশাধন,  পিরবতন বা

রদবদল কিরয়া অথবা িনধািরত সমেয়র মেধ আপীল দােয়র করা না হইয়া

থািকেল সীমানা িনধারণ কমকতা িত ট ওয়ােড অ ভূ এলাকাসমূহ

উে খ কিরয়া ওয়াডসমূেহর চূড়া তািলকা তাহঁার দফতের,  পিরষেদর

কাযালয় ও তাহঁার িবেবচনানুসাের অন কান কাশ ান বা ানসমূেহ

কাশ কিরেবন এবং িতিন উ তািলকার সত ািয়ত কিপ উপেজলা িনবাহী

অিফসােরর িনকট রণ কিরেবন এবং িতিন উহা সরকাির গেজেট

কােশর ব ব া কিরেবন।

(৯) সংরি ত আসেনর সদস িনবাচেনর উে েশ , সীমানা িনধারণ কমকতা

এই ধারার অধীন কান ইউিনয়নেক েয়াজনীয় সংখ ক ওয়ােড

িবভ করেণর সােথ সােথ,  এই ধারার িবধানাবলী অনুসরণ কিরয়া,  উ

ওয়াডসমুহেক এই প সমি ত ওয়াড েপ িচি ত কিরেবন যন এই প

সমি ত ওয়ােডর সংখ া সংরি ত আসন সংখ ার সমান হয়।

পিরষেদর
এলাকা
রদবদেলর

১৪।  (১)  এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কান পিরষদ হইেত কান এক ট

এলাকা সরকাির াপেনর মাধ েম বাদ দওয়া হইেল উ াপেনর
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ফল তািরখ হইেত উহা উ পিরষেদর শাসিনক অিধে এবং সরকার যিদ

অন প িনেদশ না িদয়া থােক তাহা হইেল,  উ পিরষেদ বলবৎ িনয়ম,

আেদশ, িনেদশ ও াপেনর অধীন থািকেব না।

(২) এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কান এক ট এলাকা সরকাির াপেনর

মাধ েম অন কান পিরষেদর অ ভ করা হইেল উ াপেনর তািরখ

হইেত উহা উ পিরষেদর শাসিনক অিধে এবং সরকার যিদ অন প

িনেদশ না িদয়া থােক তাহা হইেল,  উ পিরষেদ বলবৎ িনয়ম,  আেদশ,

িনেদশ ও াপেনর অধীন থািকেব।

(৩) এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কান এক ট পিরষেদর এলাকােক দুই বা

তেতািধক পিরষেদ িবভ করা হইেল উ এলাকাসমূহেক পথৃক পথৃক

পিরষদ িহসােব পুনগ ঠত কিরেত হইেব এবং অনু পভােব িবভ পিরষদ

নবগ ঠত পিরষেদর অ ভ হওয়ার তািরখ হইেত আর িবদ মান থািকেব না

।

(৪)  এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কান এলাকােক কান পিরষেদর সে

একীভূত করা হইেল অথবা দুই বা তেতািধক পিরষদেক এক ট মা পিরষদ

গঠেনর জন একীভূত করা হইেল উ প পুনগঠন ারা িত পিরষদ

বা পিরষদসমূেহর স ি ,  তহিবল,  দায়-দািয় ,  ইত ািদ িনধািরত কতৃপ

কতৃক িলিখত আেদশ ারা য প িনধািরত হইেব,  সই প িবভাজন

অনুসাের, িনধািরত পিরষদ বা পিরষদসমূেহ বতাইেব এবং উ প িনধারণ

চূড়া হইেব।

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী দ কান আেদেশ উ প পুনগঠন কাযকর

কিরবার জন য প আবশ ক হইেব সই প পিরপূরক,  আনুষি ক ও

পািরণািমক (Consequential) িবধানাবলী থািকেত পািরেব; তেব উপ-ধারা (৩)

অনুযায়ী িবভ করেণর পর বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী একীভূতকরেণর পর,

পিরষদ পুনগঠেনর েয়াজেন-

(ক)  পূবতন পিরষেদর সদস গেণর পেদর ময়াদ উ ীণ না হওয়া পয

নবগ ঠত পিরষদ বা পিরষদসমূেহ সাধারণ িনবাচন অনু ত করা যাইেব না;

(খ)  য সকল সদেস র পেদর ময়াদ অনু ীণ থািকেব স সকল সদস

সরকার বা তৎকতৃক মতা া কতৃপে র আেদশ েম সরকাির গেজেট

াপন ারা সই সকল িনবাচনী এলাকা িনয়া গ ঠত (স ূণ বা আংিশক)
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পিরষেদর সদস িহসােব ঘািষত হইেবন; য সকল িনবাচনী এলাকা হইেত

উ সদস গণ পূেবর পিরষদসমূেহ িনবািচত হইয়ািছেলন এবং এই প য

কান সদস তাহঁার পেদর ময়ােদর অনু ীণ অংেশর জন নবগ ঠত

পিরষেদর পেদ অিধ ত থািকেবন।

কান
ইউিনয়ন
পিরষদ বা
অংশ িবেশষ
পৗরসভা বা
িস ট
কেপােরশন
ইত ািদেত
অ ভ র
ফল

১৫। (১) সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, কান ইউিনয়ন পিরষদ

বা ইহার অংশ িবেশষ পৗরসভায় বা িস ট কেপােরশেন পা িরত বা কান

িবদ মান পৗরসভায় বা িস ট কেপােরশেন অ ভ কিরেত পািরেব :

তেব শত থােক য, উ ইউিনয়ন বা ইহার অংশিবেশষেক পৗরসভা এবং

িস ট কেপােরশন সং া চিলত আইেন বিণত শতসমূহ পূরণ কিরেত

হইেব:

আেরা শত থােক য,  পৗর এলাকা বা িস ট কেপােরশন ঘাষণা সং া

িব ি কািশত হইবার পর উ এলাকার সংি ানীয় সরকার িত ান

বা সং ু ব অনূ ১  (এক)  মােসর মেধ উ প ঘাষণার িব ে

সরকােরর িনকট িলিখত আপি উ াপন কিরেত পািরেব; উ ািপত আপি

স েক সরকার পরবত ৩০ ( শ) কায িদবেসর মেধ িনধািরত প িতেত

পৗর এলাকা বা িস ট কেপােরশন গঠেনর িবষেয় চূড়া িস া হণ কিরেব

।

(২) যিদ কান সমেয়, কান ইউিনয়ন পিরষেদর সম এলাকা উ সমেয়

বলবৎ কান িবিধ অনুযায়ী কান াপন ারা কান পৗরসভা,  িস ট

কেপােরশন বা কান ক া নেম বােডর শাসিনক এলাকাভ করা হয়,

তাহা হইেল সংি ইউিনয়ন পিরষদ, উ াপেনর তািরখ হইেত ৬ (ছয়)

মােসর মেধ বা াপেন য প িনিদ হইেব স প তািরখ, বা য তািরেখ

নবগ ঠত সং া টর িনবাচনসমূহ স হয় স তািরখ, ইহােদর মেধ যাহা

আেগ হইেব,  উ তািরখ হইেত আর িবদ মান থািকেব না এবং য সকল

স ি , তহিবল ও অন পিরস দ উ পিরষেদ বতাইয়ািছল তৎসমূহ এবং

উ পিরষেদর সকল অিধকার ও দায়-দািয় ানুযায়ী সংি পৗরসভা,

িস ট কেপােরশন বা ক া নেম বােডর িনকট সংি কতৃপে র

আেদশানুযায়ী বতাইেব ও হ া িরত হইেব এবং উ পিরষেদর অধীেন

িনয্ু ব গণ তাহঁােদর অিভ ােয়র িভি েত ও িনেয়ােগর শতানুযায়ী যাগ

িবেবিচত হইেল য তািরেখ উ পিরষদ আর িবদ মান থািকেব না স তািরখ
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হইেত সংি পৗরসভা বা িস ট কেপােরশন বা ক া নেম বােড

িনেয়া জত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব।

(৩) যিদ কান সমেয়, কান পিরষেদর অংশ িবেশষ উ সমেয় বলবৎ কান

িবিধ অনুযায়ী কান াপন ারা কান পৗরসভা,  িস ট কেপােরশন বা

কান ক া নেম বােডর শাসিনক এলাকাভ করা হয়,  তাহা হইেল

উ পিরষেদর অংশ, উ াপেনর তািরখ হইেত ৬ (ছয়) মােসর মেধ বা

াপেন য প িনিদ হইেব সই প তািরখ,  বা য তািরেখ নবগ ঠত

সং া টর িনবাচনসমূহ স হয় স তািরখ,  ইহােদর মেধ যাহা আেগ

হইেব, উ তািরখ হইেত াস া হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব; অনু পভােব

অ ভ কৃত পিরষেদর অংশ িবেশেষর সকল স ি ,  তহিবল ও অন

পিরস দ এবং উ পিরষেদর সকল অিধকার ও দায়-দািয় ানুযায়ী

সংি পৗরসভা, িস ট কেপােরশন বা ক া নেম বােডর িনকট সংি

কতৃপে র আেদশানুযায়ী বতাইেব ও হ া িরত হইেব এবং সরকার

অন প িনেদশ না িদেল, ানুযায়ী, উ পৗরসভা, িস ট কেপােরশন বা

ক া নেম বােডর অিধে াধীন  (Jurisdiction)  এলাকার জন বলবৎ

সকল িনয়ম,  আেদশ, িনেদশ ও াপন উ পিরষদ এলাকার য অংশ

উ েপ অ ভ হয় স অংেশর ে ও েযাজ হইেব।

পৗরসভা,
ইত ািদর
সম বা
আংিশক
এলাকা িনয়া
ইউিনয়ন
পিরষদ গঠন

১৬। (১) যিদ সরকার মেন কের য, কান পৗরসভা বা িস ট কেপােরশন বা

ক া নেম বােডর সম এলাকা বা উহার কান অংশ িবেশেষর পেরখা

পিরবিতত হইয়া িগয়ােছ এবং উহার অধীেন এক বা একািধক ইউিনয়ন

পিরষদ গঠন করা েয়াজন,  তাহা হইেল সরকার,  সরকাির গেজেট

াপন ারা, উ াপেনর াক- কাশনার পর-

(ক)  উ প এলাকােক সরকাির গেজেট াপেনর মাধ েম সুিনিদ

কিরয়া কান ইউিনয়ন পিরষেদ অ ভ কিরেত পািরেব; বা

(খ)  উ প এলাকায় এক বা একািধক ইউিনয়ন পিরষদ গঠন কিরেত

পািরেবঃ

তেব শত থােক য,  উ াক- কািশত াপন ট গণ-িব ি আকাের

অ তঃ দুই ট ব ল চািরত দিনক প কায় ( ানীয়ভােব কািশত এক ট

প কাসহ) এবং সংি ইউিনয়ন, উপেজলা ও জলার পূণ অিফস ও

ানসমূেহ কাশ কিরেত হইেব,  যাহােত উ কাশনার তািরখ হইেত ২
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(দুই) মােসর মেধ আপি উ াপেনর আহবান জানােনা হইেব এবং সরকার

কতৃক িনযু কান কতৃপ আপি উ াপনকারী বা উ াপনকারীেদর

নািনর সুেযাগ িদয়া া আপি িবেবচনা কিরয়া িস া দান কিরেব।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী চূড়া াপন কাশনার তািরখ হইেত অনিধক

১৮০  (একশত আিশ)  িদেনর মেধ াপেন িনিদ এলাকার ইউিনয়ন

পিরষেদর িনবাচন অনু ত হইেত হইেব এবং উ প িনবাচন সমাি র

তািরখ হইেত,  উ প এলাকা,  ানুযায়ী,  উ েপ িনিদ বা গ ঠত

ইউিনয়ন পিরষেদর অ ভ বিলয়া গণ হইেব,  এবং উ েপ ািপত

এলাকা পৗরসভা বা িস ট কেপােরশন বা ক া নেম বাড এর অংশ

িহেসেব আর িবদ মান থািকেব না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উি িখত এলাকা য তািরখ হইেত ইউিনয়ন পিরষেদর

অ ভ করা হয় সই তািরখ হইেত -

(ক)  সংি পৗরসভা বা িস ট কেপােরশন বা ক া নেম বােডর য

এলাকা উ েপ অ ভ হয় স এলাকা স িকত স ি , তহিবল ও দায়-

দািয় সংি কতৃপ কতৃক য প িনধািরত হইেব সই প িবভাজন

অনুসাের ইউিনয়ন পিরষেদ বতাইেব ও উহার িনকট হ া িরত হইেব; এবং

(খ) উ েপ অ ভ এলাকা স িকত ব গেণর মেধ যাহারা পৗরসভা

বা িস ট কেপােরশন বা ক া নেম বাড কতৃক িনেয়া জত, তাহঁারা সংি

ইউিনয়ন পিরষেদ কমরত থািকবার অিভ ায় ব কিরেল িবিধ অনুসাের

ইউিনয়ন পিরষেদ িনেয়া জত হইেবন বিলয়া গণ হইেবন।

নদী ভা ন,

াকৃিতক
দেুযাগ,

ইত ািদ
কারেণ
পিরষদ
পুনগঠন

১৭। কান পিরষেদর অ ভ স ূণ বা আংিশক এলাকা নদী ভা ন অথবা

অন কান াকৃিতক দেযােগর কারেণ িবলীন বা িবলু হইয়া গেল সরকার,

উ পিরষদ িবিধ অনুযায়ী বািতল বা পুনগঠন কিরেব এবং পুনগঠেনর

ে নতন পিরষদ গঠন না হওয়া পয িবদ মান পিরষদ এই আইেনর

িবধান অনুযায়ী সকল কায ম পিরচালনা কিরেব।

শাসক
িনেয়াগ

১৮। (১) কান এলাকােক ইউিনয়ন ঘাষণার পর ইহার কাযাবলী স াদেনর

জন সরকার একজন উপযু কমকতােক শাসক িহসােব িনেয়াগ কিরেব

এবং এই আইেনর িবধান মাতােবক িনবািচত পিরষদ গঠন না হওয়া পয

শাসক ইউিনয়ন পিরষেদর যাবতীয় দািয় পালন কিরেবন :
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চতথ অধ ায়
চয়ারম ান ও সদস িনবাচন

তেব শত থােক য, উপ-ধারা (১) এর অধীন িনযু শাসক ১২০ (একশত

িবশ) িদেনর অিধক সময় কাল দািয়ে থািকেত পািরেবন না :

আেরা শত থােক য,  কান দব-দিূবপােকর কারেণ এই আইেনর িবধান

মাতােবক িনবািচত পিরষদ গঠন করা স ব না হইেল সরকার উ ময়াদ

অনিধক ৬০ (ষাটঁ) িদন বৃ কিরেত পািরেব।

(২)  সরকার শাসকেক কমস াদেন সহায়তা কিরবার জন েয়াজনীয়

সংখ ক সদস সম েয় কিম ট গঠন কিরেত পািরেব।

(৩) শাসক এবং কিম টর সদস বৃ , যথা েম, চয়ারম ান ও সদস গেণর

মতা েয়াগ কিরেবন।

ভাটার
তািলকা ও
ভাটািধকার

১৯। (১) িত ট ওয়ােডর জন িনবাচন কিমশন কতৃক ণীত এক ট ভাটার

তািলকা থািকেব।

(২)  কান ব কান ওয়ােডর ভাটার তািলকাভ হইবার অিধকারী

হইেবন, যিদ িতিন-

(ক) বাংলােদেশর একজন নাগিরক হন;

(খ) আঠােরা বৎসেরর কম বয় নেহন;

(গ) কান উপযু আদালত কতৃক অ কৃিত বিলয়া ঘািষত নেহন;

(ঘ) সংিশ ওয়ােডর অিধবাসী বা অিধবাসী বিলয়া গণ হন।

(৩) কান ব ভাটার তািলকায় য ওয়ােড অ ভ হইেবন, িতিন সই

ওয়ােডর সদস এবং চয়ারম ান িনবাচেন ভাট দান কিরেত পািরেবন।

িনবাচেন
অংশগহণ

[১৯ক। ধারা ২৬ এর িবধান সােপে , কান ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান

পেদ িনবাচেন অংশ হেণর জন কান ব েক কান রাজৈনিতক দল

কতৃক মেনানীত বা ত াথ হইেত হইেব।]
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িনবাচন
পিরচালনা,
ইত ািদ

২০।  (১)  িনবাচন কিমশন কতৃক ণীত িবিধ অনুসাের িনবাচন কিমশন

পিরষেদর চয়ারম ান ও সদস েদর িনবাচেনর আেয়াজন,  পিরচালনা ও

স াদন কিরেব এবং অনু প িবিধেত িনবাচন কিমশন িন প সকল বা য

কান িবষেয়র িবধান কিরেত পািরেব, যথা :-

(ক)  িনবাচন পিরচালনার জন িরটািনং অিফসার,  সহকারী িরটািনং

অিফসার, ি জাইিডং অিফসার ও পািলং অিফসার িনেয়াগ এবং তাহােদর

মতা ও দািয় ;

(খ)  াথ েদর মেনানয়ন,  মেনানয়েনর ে আপি এবং মেনানয়নপ

বাছাই;

[(খখ) রাজৈনিতক দল কতৃক মেনানীত বা ত াথ র িনবাচেন অংশ হণ

সং া য কান িবষয়;]

(গ) াথ কতৃক দ জামানত হণ এবং উ জামানত ফরত দান বা

বােজয়া করণ;

(ঘ) াথ তা ত াহার ও তীক বরা ;

(ঙ) াথ েদর এেজ িনেয়াগ;

(চ) িত তা ও িবনা িত তার ে িনবাচন প িত;

(ছ)  ভাট হেণর তািরখ,  সময়,  ান এবং িনবাচন পিরচালনা সং া

অন ান িবষয়;

(জ) ভাটদান প িত;

(ঝ) া ভাট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘাষণা এবং সমান সংখ ক ভাট

াি র ে অনুসরণীয় প িত;

(ঞ) ব ালট পপার ও িনবাচন সং া অন ান কাগজপে র হফাজত ও

িবিল ব ন;

(ট) য অব ায় ভাট হণ িগত করা যায় এবং পুনরায় ভাট হণ করা

যায়;

(ঠ) াথ েদর িনবাচনী ব য় এবং এতদসং া যাবতীয় িবষয়;
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প মঅধ ায়
িনবাচনী িবেরাধ

(ড)  িনবাচেন দুন িতমূলক বা অৈবধ কাযকলাপ এবং অন ান িনবাচনী

অপরাধ এবং উহার দ এবং িত াথ েদর আচরণ ও আচরণ িবিধ

ভংেগর দ ;

(ঢ) িনবাচনী িবেরাধ এবং উহার িবচার ও িন ি ;

(ণ) অপরাধ িবচারােথ হণ, ম া জে েটর মতা েয়াগ, মামলার ময়াদ

সং া িবষয়ািদ;

(ত) ভাট হেণর িদন িনবাচন সং া দািয় পালনরত আইন েয়াগকারী

সং ার সদস েদর ফতার করার মতা; এবং

(থ) িনবাচন স িকতআনুষি ক অন ান িবষয়।

(২) কান ব , উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) এ উি িখত-

(ক)  িনবাচেন দনূ িতমূলক বা অৈবধ কাযকলাপ কিরেল িতিন অনূ ন ৩

(িতন)  বৎসর কারাদ অথবা অনিধক ১০  (দশ হাজার)  টাকা অথদ বা

উভয়দে দ ত হইেবন;

(খ)  িনবাচনী অপরাধ কিরেল িতিন অনূ ন ৬  (ছয়)  মাস এবং অনিধক ৩

(িতন) বৎসর কারাদে দ ত হইেবন; এবং

(গ)  আচরণ িবিধর কান িবধান লংঘন কিরেল িতিন অনূ ন ৬  (ছয়)  মাস

কারাদ অথবা অনিধক ১০ (দশ হাজার) টাকা অথদ অথবা উভয় দে

দ ত হইেবন।

িনবাচনী
ফলাফল
কাশ

২১। চয়ারম ান এবং সদস িহসােব িনবািচত সকল ব র নাম িনবাচন

কিমশন, যথাশী স ব, সরকাির গেজেট কাশ কিরেব।

িনবাচনী
দরখা
দািখল

২২।  (১)  এই আইেনর অধীেন অনু ত কান িনবাচন বা গহৃীত িনবাচনী

কায ম িবষেয় িনবাচন াইবু নাল ব তীত কান আদালত বা অন কান

কতৃপে র িনকটআপি উ াপন করা যাইেব না।

(২) কান িনবাচেনর াথ ব তীত অন কান ব উ িনবাচন বা িনবাচনী
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কায ম িবষেয় আপি উ াপন ও িতকার াথনা কিরয়া িনবাচন

াইবু নােল আেবদন কিরেত পািরেবন না।

(৩) এই আইেনর ধারা ২৩ এর অধীন গ ঠত িনবাচন াইবু নােলর বরাবের

িনধািরত প িতেত িনবাচনী অিভেযাগপ পশ কিরেত হইেব।

(৪) কানআদালত -

(ক) পিরষেদর কান চয়ারম ান বা সদেস র িনবাচন মুলতবী রািখেত;

খ)  এই আইন অনুযায়ী িনবািচত কান পিরষেদর চয়ারম ান বা সদস েক

তাহঁার দািয় হেণ িবরত রািখেত ;

(গ) এই আইন অনুযায়ী িনবািচত কান পিরষেদর চয়ারম ান বা সদস েক

তাহঁার কাযলেয় েবশ করা হইেত িবরত রািখেত-

িনেষধা া জাির কিরেত পািরেব না।

িনবাচন
াইবু নাল ও

িনবাচন
আিপল
াইবু নাল

গঠন

২৩।  (১)  এই আইেনর অধীেন িনবাচন স িকত িবেরাধ িন ি র ে

িনবাচন কিমশন,  সরকারী গেজেট াপেনর ারা,  একজন উপযু

পদমযাদার িবচার িবভাগীয় কমকতার সম েয় েয়াজনীয় সংখ ক িনবাচনী

াইবু নাল এবং একজন উপযু পদমযাদার িবচার িবভাগীয় কমকতা ও

একজন উপযু পদমযাদার িনবাহী িবভােগর কমকতার সম েয় েয়াজনীয়

সংখ ক িনবাচনী আিপল াইবু নাল গঠন কিরেব।

(২) কান সং ু ব িনবািচত চয়ারম ান বা সদস বা সদস গেণর নাম

সরকারী গেজেট কােশর পরবত ৩০  ( শ)  িদেনর মেধ িনবাচনী

াইবুনােল িনবাচনী দরখা দােয়র কিরেত পািরেবন।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গ ঠত াইবু নাল পিরষেদর িনবাচন সং া য

কান দরখা ,  উহা দােয়র কিরবার ১৮০  (একশত আিশ)  িদেনর মেধ

িন ি কিরেব।

(৪)  িনবাচনী াইবু নােলর রােয়র িব ে সং ু ব ৩০  ( শ) িদেনর

মেধ িনবাচনী আিপল াইবু নােল আিপল দােয়র কিরেত পািরেবন।

(৫) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গ ঠত িনবাচনী আিপল াইবু নাল আিপল দােয়র

কিরবার ১২০ (একশত িবশ) িদেনর মেধ উহা িন ি কিরেব।

04/08/2022 ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯

Firefox http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1027.html

22 of 69 8/4/22, 12:41 PM



ষ অধ ায়
যাগ তা ও অেযাগ তা

(৬) িনবাচনী আিপল াইবু নােলর রায় চূড়া বিলয়া গণ হইেব।

িনবাচনী
দরখা ও
আিপল
বদলীকরেণর
মতা

২৪।িনবাচন কিমশন িনজ উেদ ােগ অথবা প গেণর কান এক প কতৃক

এতদুে েশ পশকৃত আেবদেনর ি েত য কান পযােয় এক ট িনবাচনী

দরখা এক াইবু নাল হইেত অন াইবু নােল অথবা এক ট আিপল

াইবু নাল হইেত অপর এক ট আিপল াইবু নােল বদলী কিরেত পািরেব

এবং য াইবু নােল বা আিপল াইবু নােল তাহা এই প বদলী করা হয় সই

াইবু নাল বা আিপল াইবু নাল উ দরখা বা আিপল য পযােয় বদলী

করা হইয়ােছ সই পযায় হইেত উহার িবচারকায চালাইয়া যাইেবঃ

তেব শত থােক য, িনবাচনী দরখা য াইবু নােল বদলী করা হইয়ােছ সই

াইবু নাল উপযু মেন কিরেল ইিতপূেব পরীি ত কান সা ী পুনরায় তলব

বা পুনরায় পরী া কিরেত পািরেব এবং অনু পভােব আিপল াইবু নালও

এই মতা েয়াগ কিরেত পািরেব।

িনবাচনী
দরখা ,

আিপল,

ইত ািদ
িন ি

২৫। িনবাচনী দরখা ও আিপল দােয়েরর প িত,  িনবাচনী াইবু নাল ও

িনবাচনী আিপল াইবু নাল কতৃক িনবাচন িবেরাধ িন ি র প িত,

এখিতয়ার, মতা, িতকার এবং আনুষি ক সকল িবষয় িবিধ ারা িনধািরত

হইেব।

পিরষেদর
সদস গেণর
যাগ তা ও
অেযাগ তা

২৬। (১) কান ব এই ধারার উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে পিরষেদর

চয়ারম ান বা সদস পেদ িনবািচত হইবার যাগ হইেবন, যিদ-

(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক হন;

(খ) তাহঁার বয়স পিঁচশ বৎসর পূণ হয়;

(গ)  চয়ারম ােনর ে ,  সংি ইউিনয়েনর য কান ওয়ােডর ভাটার

তািলকায় তাহঁার নাম িলিপব থােক;

(ঘ) সংরি ত মিহলা আসেনর সদস সহ অন ান সদস েদর ে , সংি

ওয়ােডর ভাটার তািলকায় তাহঁার নাম িলিপব থােক।

(২) কান ব চয়ারম ান বা সদস পেদ িনবািচত হইবার এবং থািকবার
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যাগ হইেবন না, যিদ-

(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক পিরত াগ কেরন বা হারান;

(খ) তাহঁােক কান আদালত অ কৃিত বিলয়া ঘাষণা কেরন;

(গ) িতিন কান আদালত কতৃক দউিলয়া ঘািষত হন এবং দউিলয়া ঘািষত

হইবার পর দায় হইেত অব াহিত লাভ না কিরয়া থােকন;

(ঘ) িতিন নিতক লনজিনত কান ফৗজদাির অপরােধ দাষী সাব হইয়া

অনূ ন ২ (দুই) বৎসেরর কারাদে দ ত হন এবং তাহঁার মু লােভর পর

৫ (পাচঁ) বৎসর কাল অিতবািহত না হইয়া থােক;

(ঙ) িতিন জাতে র বা পিরষেদর বা অন কান ানীয় কতৃপে র কান

কেম লাভজনক সাব িণক পেদ অিধ ত থােকন;

(চ)  িতিন জাতীয় সংসেদর সদস বা অন কান ানীয় কতৃপে র

চয়ারম ান বা সদস হন;

(ছ)  িতিন বা তাহঁার পিরবােরর উপর িনভরশীল কান সদস সংি

পিরষেদর কান কাজ স াদেনর বা মালামাল সরবরােহর জন ঠকাদার হন

বা ইহার জন িনযু ঠকাদারী িত ােনর অংশীদার হন বা সংি

পিরষেদর কান িবষেয় তাহঁার কান কার আিথক াথ থােক বা িতিন

সরকার কতৃক িনযু অত াবশ ক কান েব র িডলার হন;

(জ) মেনানয়ন প জমা দওয়ার তািরেখ কান ব াংক বা আিথক িত ান

হইেত কান ঋণ ময়ােদা ীণ অব ায় অনাদায়ী রােখন :

তেব শত থােক য,  কান ব াংক বা আিথক িত ান হইেত গহৃীত িনজ

বসবােসর িনিম গৃহ-িনমাণ অথবা ু কৃিষ ঋণ ইহার আওতাভ হইেব না

;

(ঝ)  তাহঁার িনকট পিরষদ হইেত গৃহীত কান ঋণ অনাদায়ী থােক বা

পিরষেদর িনকট তাহঁার কান আিথক দায়- দনা থােক;

(ঞ) িতিন ানীয় সরকার পিরষদ িকংবা সরকার কতৃক িনেয়াগকৃত িনরী া

িতেবদন অনুযায়ী পিরেশােধর জন িনধািরত অথ সংি ানীয় সরকার

পিরষদেক পিরেশাধ না কেরন;
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(ট) িতিন পিরষেদর তহিবল তস েফর কারেণ দ া হন;

(ঠ)  িতিন এই আইেন বিণত অপরােধ অথবা িনবাচনী অপরাধ সং া

অপরােধ সংি আদালত কতৃক দাষী সাব হইয়া অনু ন ২(দুই) বৎসর

কারাদে দ ত হন এবং তাহঁার মু লােভর পর ৫  (পাচঁ)  বৎসর কাল

অিতবািহত না হইয়া থােক;

(ড) িতিন কান সরকাির বা আধাসরকাির দ র, ায় শািসত সং া, ানীয়

কতৃপ ,  সমবায় সিমিত ইত ািদ হইেত নিতক লন,  দুন িত. অসদাচরণ

ইত ািদ অপরােধ চাকুিরচ ত হইয়া ৫ (পাচঁ) বৎসর অিত া না কেরন;

(ঢ) িতিন িবগত পাচঁ বৎসেরর মেধ য কান সমেয় দ িবিধর ধারা ১৮৯ ও

১৯২ এর অধীন দাষী সাব হইয়া সাজা া হন;

(ণ) িতিন িবগত পাচঁ বৎসেরর মেধ য কান সমেয় দ িবিধর ধারা ২১৩,

৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দাষী সাব হইয়া সাজা া হন;

(ত) িতিন কান আদালত কতৃক ফরারী আসামী িহসােব ঘািষত হন;

(থ) জাতীয় বা আ জািতক আদালত বা াইবু নাল কতৃক যু াপরাধী িহসােব

দাষী সাব হন।

(৩) েত ক চয়ারম ান ও সদস পদ াথ মেনানয়নপ দািখেলর সময় এই

মেম এক ট হলফনামা দািখল কিরেবন য,  উপ-ধারা  (২)  অনুযায়ী িতিন

চয়ারম ান বা সদস িনবাচেনর অেযাগ নেহন।

একািধক
পেদ
াথ তায়

বাধঁা

২৭।  (১)  কান ব একই সােথ চয়ারম ান ও সদস পেদ াথ হইেত

পািরেবন না ।

(২)  যিদ কান ব একই সােথ কান পিরষেদর একািধক পেদ

মেনানয়নপ দািখল কেরন, তাহা হইেল, তাহার সকল মেনানয়নপ বািতল

হইেব।

(৩) পিরষেদর ময়াদকােল কান কারেণ চয়ারম ান পদ শূন হইেল, কান

সদস চয়ারম ান পেদ িনবাচেন িত তা কিরেত পািরেবনঃ

তেব শত থােক য,  এই প ে উ সদস েক ীয় পদ ত াগ কিরয়া

িত তা কিরেত হইেব।
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স মঅধ ায়
পিরষেদর চয়ারম ান ও সদস গণ স িকত িবধান

(৪) কান ব একই সংেগ য কান ানীয় সরকার পিরষেদর সদস এবং

জাতীয় সংসদ সদস পেদ িত তা কিরেত পািরেবন না।

পিরষেদর
চয়ারম ান
ও
সদস গেণর
শপথ বা
ঘাষণা

২৮। (১) চয়ারম ান ও েত ক সদস তাহঁার কাযভার হেণর পূেব থম

তফিসেল উি িখত ফরেম সরকার কতৃক িনধািরত কান ব র স ুেখ

শপথ হণ বা ঘাষণা দান কিরেবন এবং শপথপ বা ঘাষণাপে

া রদান কিরেবন।

(২) চয়ারম ান বা সদস িহসােব িনবািচত ব গেণর নাম সরকাির গেজেট

কািশত হইবার ৩০ ( শ) িদেনর মেধ চয়ারম ান ও সকল সদেস র শপথ

হণ বা ঘাষণার জন সরকার বা তদ্কতৃক িনধািরত কতৃপ েয়াজনীয়

ব ব া হণ কিরেবন।

পিরষেদর
চয়ারম ান
ও
সদস গেণর
কাযকাল

২৯। (১) কান পিরষেদর চয়ারম ান ও সদস গণ, এই আইেনর িবধানাবলী

সােপে ,  সংি পিরষেদর থম সভা অনু ােনর তািরখ হইেত ৫  (পাচঁ)

বৎসর সমেয়র জন উ পেদ অিধ ত থািকেবন।

(২) চয়ারম ান ও সদস েদর নাম সরকাির গেজেট কািশত হওয়ার তািরখ

হইেত পরবত ৩০ ( শ) কাযিদবেসর মেধ ইউিনয়ন পিরষেদর থম সভা

অনু ত হইেত হইেবঃ

তেব শত থােক য, িনধািরত সমেয়র মেধ নবগ ঠত পিরষেদর থম সভা

অনু ত না হইেল সরকার উপযু কতৃপ েক সভা আহবােনর জন দািয়

অপণ কিরেত পািরেব এবং অনু পভােব অনু ত সভা পিরষেদর থম সভা

িহসােব গণ হইেব।

(৩) পিরষদ গঠেনর জন কান সাধারণ িনবাচন ঐ পিরষেদর জন অনু ত

পূববত সাধারণ িনবাচেনর তািরখ হইেত ৫ (পাচঁ) বৎসর পূণ হইবার ১৮০

(এক শতআিশ) িদেনর মেধ অনু ত হইেব।

(৪) এই আইেন যাহা িকছই থাকুক না কন, ইউিনয়ন পিরষেদর ময়াদ শেষ

িনবাচেনর পর উহার িতন-চতথাংশ সদস শপথ হণ কিরেল ইউিনয়ন ট

যথাযথভােব গ ঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব।
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ব াখ াঃ গ ঠত পিরষেদর মাট সদস েদর িতন-চতথাংশ িনধারেণর ে

ভ াংেশর উ ব হইেল এবং তাহা দশিমক পাচঁ ন শতাংেশর কম হইেল

অ াহ কিরেত হইেব এবং দশিমক পাচঁ ন শতাংশ বা তার বশী হইেল

তাহা এক বিলয়া গণ কিরেত হইেব।

(৫) দব-দুিবপাকজিনত বা অন িবধ কান কারেণ িনধািরত ৫ (পাচঁ) বৎসর

ময়ােদর মেধ িনবাচন অনু ান স ব না হইেল,  সরকার িলিখত আেদশ

ারা, িনবাচন না হওয়া পয িকংবা অনিধক ৯০ (ন ই) িদন পয , যাহা

আেগ ঘ টেব, সংি পিরষদেক কায ম পিরচালনার জন মতা দান

কিরেত পািরেব।

দািয়
হ া র

৩০। পিরষদ গঠেনর পর পূববত চয়ারম ান বা প ােনল চয়ারম ােনর

দািয় া সদস তাহঁার দখেল বা িনয় েণ থাকা পিরষেদর সকল নগদ

অথ,  পিরস দ,  দিলল দ ােবজ,  র জ ার ও সীলেমাহর যতশী স ব

অথবা উপেজলা িনবাহী অিফসার কতৃক ি রীকৃত তািরখ,  সময় ও ােন

নতন িনবািচত চয়ারম ান বা,  মত,  মেনানীত প ােনল চয়ারম ান বা

চয়ারম ােনর দািয় া সদেস র িনকট পিরষেদর সিচব ও উপেজলা

িনবাহী অিফসােরর মেনানীত একজন থম ণীর কমকতার উপি িতেত

বুঝাইয়া িদেবন।

ব ত েয়র
দ

৩১। (১) যিদ কান চয়ারম ান বা চয়ারম ােনর দািয় া কান সদস ধারা

৩০ অনুযায়ী িনধািরত প িতেত িনিদ সমেয়র মেধ দািয় হ া র কিরেত

ব থ হন,  তাহা হইেল িতিন ১০,০০০/-  (দশ হাজার)  টাকা পয অথদে

দ ণীয় হইেবন।

(২)  কান চয়ারম ান বা সদস ধারা ২৬  (৩)  অনুযায়ী তাহার অেযাগ তা

স েক িমথ া হলফনামা দািখল কিরেল িতিন ৩ (িতন) বৎসর পয ময়ােদ

কারাদ অথবা ১০,০০০/-  (দশ হাজার)  টাকা অথদ অথবা উভয় দে

দ ত হইেবন।

চয়ারম ান
বা
সদস গেণর
পদত াগ

৩২। (১) কান সদস পিরষেদর চয়ারম ান বরাবর তাহঁার পদত াগ কিরবার

অিভ ায় িলিখতভােব ব কিরয়া পদত াগ কিরেত পািরেবন এবং উ প

পদত াগ প চয়ারম ান কতৃক গৃহীত হওয়ার সােথ সােথ উ সদেস র পদ

ন হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব; চয়ারম ান সংি সদেস র পদত াগ প
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গহৃীত হওয়ার িবষয় ট অনিধক ৭  (সাত)  িদেনর মেধ উপেজলা িনবাহী

অিফসারেক অবিহত কিরেবন।

(২)  চয়ারম ান এতদুে েশ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িনকট,  তাহঁার

পদত াগ কিরবার অিভ ায় িলিখতভােব ব কিরয়া পদত াগ কিরেত

পািরেবন এবং উ পদত াগ প গহৃীত হওয়ার সােথ সােথ উ

চয়ারম ােনর পদ ন হইেব।

(৩)  উপ-ধারা  (১)  ও  (২)  এর অধীন পদত ােগর িবষয় ট উপেজলা িনবাহী

অিফসার অনিধক ৭  (সাত)  িদেনর মেধ পিরষদ,  িনবাচন কিমশন এবং

সরকারেক অবিহত কিরেবন।

চয়ারম ােনর
প ােনল

৩৩।  (১)  পিরষদ গ ঠত হইবার পর থম অনু ত সভার ৩০  ( শ)

কাযিদবেসর মেধ অ ািধকার েম ৩  (িতন)  সদস িবিশ এক ট

চয়ারম ােনর প ােনল,  সদস গণ তাহঁােদর িনেজেদর মধ হইেত িনবাচন

কিরেবনঃ

তেব শত থােক য,  িনবািচত ৩(িতন)  জন চয়ারম ান প ােনেলর মেধ

কমপে ১  (এক) জন সংরি ত আসেনর মিহলা সদস গেণর মধ হইেত

িনবািচত হইেবন।

(২) অনুপি িত, অসু তােহত বা অন য কান কারেণ চয়ারম ান দািয়

পালেন অসমথ হইেল িতিন পুনরায় ীয় দািয় পালেন সমথ না হওয়া পয

চয়ারম ােনর প ােনল হইেত অ ািধকার েম একজন সদস চয়ারম ােনর

দািয় পালন কিরেবন।

(৩)  পদত াগ,  অপসারণ,  মতৃ জিনত অথবা অন য কান কারেণ

চয়ারম ােনর পদ শূন হইেল িনবািচত নতন চয়ারম ান কাযভার হণ না

করা পয চয়ারম ােনর প ােনল হইেত অ ািধকার েম একজন সদস

চয়ারম ােনর দািয় পালন কিরেবন।

(৪)  এই আইেনর িবধান অনুযায়ী চয়ারম ােনর প ােনলভ সদস গণ

অেযাগ হইেল অথবা ব গত কারেণ দািয় পালেন অস িত াপন

কিরেল পিরষেদর িস া েম নতন চয়ারম ােনর প ােনল তরী করা

যাইেব।

(৫)  উপ-ধারা  (১)  ও  (৪)  অনুযায়ী সদস েদর মধ হইেত চয়ারম ােনর
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প ােনল ত করা না হইেল, সরকার েয়াজন অনুসাের, সদস গেণর মধ

হইেত চয়ারম ােনর প ােনল তির কিরেত পািরেব।

চয়ারম ান
বা
সদস গেণর
সামিয়ক
বরখা করণ
ও অপসারণ

৩৪। (১) য ে কান পিরষেদর চয়ারম ান বা সদেস র িব ে উপ-ধারা

(৪)  এ বিণত অপরােধ অপসারেণর জন কায ম আর করা হইয়ােছ

অথবা তাহঁার িব ে ফৗজদারী মামলায় অিভেযাগপ আদালত কতৃক

গহৃীত হইয়ােছ অথবা অপরাধ আদালত কতৃক আমেল নওয়া হইয়ােছ,

সইে ে িনধািরত কতৃপে র মেত চয়ারম ান অথবা সদস কতৃক মতা

েয়াগ পিরষেদর ােথর পিরপ ী অথবা শাসিনক দৃ েকােণ সমীচীন না

হইেল,  সরকার িলিখত আেদেশর মাধ েম চয়ারম ান অথবা সদস েক

সামিয়কভােব বরখা কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা  (১) এর অধীেন সামিয়কভােব বরখাে র আেদশ দান করা

হইেল আেদশ াি র ৩ (িতন) িদেনর মেধ সংি চয়ারম ান ধারা ৩৩ এর

িবধানমেত িনবািচত প ােনল চয়ারম ােনর িনকট দািয় হ া র কিরেবন

এবং উ প ােনল চয়ারম ান সামিয়ক বরখা কৃত চয়ারম ােনর িব ে

আনীত কায ম শষ না হওয়া পয অথবা চয়ারম ান অপসািরত হইেল

তাহঁার েল নতন চয়ারম ান িনবািচত না হওয়া পয দািয় পালন কিরেবন

।

(৩)  উপ-ধারা  (১)  এর অধীেন পিরষেদর কান সদস েক সামিয়কভােব

বরখাে র আেদশ দান করা হইেল উ সদেস র িব ে আনীত কায ম

শষ না হওয়া পয অথবা উ সদস অপসািরত হইেল তাহঁার েল নতন

সদস িনবািচত না হওয়া পয পিরষেদর িস া েম অপর একজন সদস

উ দািয় পালন কিরেবন।

(৪)  চয়ারম ান বা সদস তাহঁার ীয় পদ হইেত অপসারণেযাগ হইেবন,

যিদ, িতিন-

(ক) যু স ত কারণ ব িতেরেক পিরষেদর পর পর িতন ট সভায় অনুপি ত

থােকন;

(খ)  পিরষদ বা রাে র ােথর হািনকর কান কাযকলােপ জিড়ত থােকন,

অথবা দুন িত বা অসদাচরণ বা নিতক লনজিনত কান অপরােধ দাষী

সাব হইয়া দ া হইয়া থােকন;
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(গ)  তাহঁার দািয় পালন কিরেত অ ীকার কেরন অথবা শারীিরক বা

মানিসক অসামেথ র কারেণ দািয় পালেন অ ম হন;

(ঘ) অসদাচরণ বা মতার অপব বহােরর দােষ দাষী হন অথবা পিরষেদর

কান অথ বা স ি র কান িত সাধন বা উহার আ সােতর বা

অপ েয়ােগর জন দায়ী হন;

(ঙ) এই আইেনর ধারা ২৬ (২) অনুযায়ী িনবাচেনর অেযাগ িছেলন বিলয়া

িনবাচেনর পর যিদ মািণত হয়;

(চ)  বািষক ১২  (বার)  ট মািসক সভার েল নূ নতম ৯  (নয়)  ট সভা

হণেযাগ কারণ ব তীত অনু ান কিরেত ব থ হন;

(ছ) িনবাচনী ব েয়র িহসাব দািখল না কেরন িকংবা দািখলকৃত িহসােব অসত

তথ দান কেরন; অথবা

(জ) িবনা অনুমিতেত দশ ত াগ কেরন অথবা অনুমিত েম দশ ত ােগর

পর সখােন অননুেমািদতভােব অব ান কেরন।

ব াখ াঃ এই উপ-ধারায়  'অসদাচরণ'  বিলেত মতার অপব বহার,  কতেব

অবেহলা, দুন িত, জন ীিত ও ই াকৃত কুশাসনও বুঝাইেব।

(৫) সরকার বা সরকার কতৃক িনধািরত কতৃপ , সরকাির গেজেট আেদশ

ারা,  উপ-ধারা  (৪)  এ উি িখত এক বা একািধক কারেণ চয়ারম ান বা

সদস েক অপসারণ কিরেত পািরেব :

তেব শত থােক য, অপসারেণর িস া চূড়া কিরবার পূেব িবিধ মাতােবক

তদ কিরেত হইেব ও অিভযু েকআ প সমথেনর সুেযাগ িদেত হইেব।

(৬) কান চয়ারম ান বা সদস এর অপসারেণর াব, সরকার বা সরকার

কতৃক িনধািরত কতৃপ কতৃক অনুেমাদন লােভর পর িতিন তাৎ িণকভােব

অপসািরত হইেবন।

(৭) পিরষেদর কান চয়ারম ান বা সদস েক উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী তাহঁার

পদ হইেত অপসারণ করা হইেল িতিন সরকার কতৃক িনধািরত কতৃপে র

িনকট উ আেদেশর তািরখ হইেত ৩০ ( শ) িদেনর মেধ আিপল কিরেত

পািরেবন এবং আিপল কতৃপ উ আিপল ট িন ি না হওয়া পয

অপসারণ আেদশ ট িগত রািখেত পািরেবন এবং আিপলকারীেক ব ব
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দােনর সুেযাগ দােনর পর উ আেদশ ট পিরবতন,  বািতল বা বহাল

রািখেত পািরেবন।

(৮) আিপল কতৃপ কতৃক উপ-ধারা (৭) এর অধীন দ আেদশ চূড়া

বিলয়া গণ হইেব।

(৯)  এই আইেনর অন ান িবধােন যাহা িকছই থাকুক না কন,  এই ধারা

অনুযায়ী অপসািরত কান ব কান পেদ সংি পিরষেদর কাযকােলর

অবিশ ময়ােদর জন িনবািচত হইবার যাগ হইেবন না।

চয়ারম ান
বা সদস পদ
শূন হওয়া

৩৫। (১) চয়ারম ান বা কান সদেস র পদ শূন হইেব, যিদ-

(ক) িতিন ধারা ২৬ (২) অনুযায়ী চয়ারম ান বা সদস হইবার অেযাগ হইয়া

পেড়ন;

(খ) িতিন ধারা ৩৪ অনুযায়ী সামিয়কভােব বরখা হন বা অপসািরত হন;

(গ) িতিন িনধািরত সমেয়র মেধ ধারা ২৮ (১) এ বিণত শপথ হণ কিরেত

ব থ হন;

(ঘ) িতিন ধারা ৩২ এর অধীন পদত াগ কেরন;

(ঙ) িতিন মতৃ বরণ কেরন; অথবা

(চ)  ধারা ৩৯ অনুযায়ী তাহার িব ে সরকার কতৃক অনা া াব

অনুেমাদন করা হয়।

(২)  উপ-ধারা  (১)  অনুযায়ী চয়ারম ান বা কান সদেস র পদ শূন হইেল

উপেজলা িনবাহী অিফসার গেজট িব ি জাির কিরয়া পদ ট শূন ঘাষণা

কিরেবন।

শূন পদ
পূরণ

৩৬। যিদ কান পিরষেদর চয়ারম ান বা সদেস র পদ তাহঁার মৃত ,

পদত াগ, অপসারণ বা অন িবধ কারেণ তাহঁার ময়াদ পূিতর কমপে ১৮০

(একশত আিশ) িদন পূেব শূন হয়, তাহা হইেল, উ শূন তার তািরখ হইেত

৯০ (ন ই) িদেনর মেধ অবিশ সমেয়র জন শূন পেদ িনবাচন অনু ান

কিরেত হইেব:

তেব শত থােক য, দব দুিবপাক জিনত কারেণ িনবাচন অনু ত না হইেল
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িনবাচন কিমশন িনবাচেনর জন সুিবধাজনক তািরখ িনধারণ কিরেত পািরেব

।

সদস পদ
পুনবহাল

৩৭। পিরষেদর কান িনবািচত চয়ারম ান বা সদস এই আইেনর িবধান

অনুযায়ী সামিয়কভােব বরখা বা অপসািরত হইয়া অথবা অেযাগ ঘািষত

হইয়া সদস পদ হারাইবার পর আিপেল তাহঁার উ প সামিয়ক বরখা

আেদশ বা অপসারণ আেদশ রদ বা বািতল বা ত াহার হইেল বা তাহঁার

অেযাগ তা অবেলাপন হইেল,  তাহার সদস পদ পুনবহাল হইেব এবং িতিন

অবিশ ময়ােদর জন -পেদ বহাল হইেবন।

চয়ারম ান
বা
সদস গেণর
অিধকার ও
দায়ব তা

৩৮।  (১)  পিরষেদর চয়ারম ান বা েত ক সদেস র এই আইন ও সংি

িবধানাবলী সােপে পিরষেদর সভায় িস া হণ য়ায় অংশ হেণর

অিধকার থািকেব।

(২)  পিরষেদর েত ক সদস িনধািরত প িতেত পিরষেদর চয়ারম ান

অথবা সংি ায়ী কিম টর সভাপিতর িনকট পিরষেদর বা ায়ী কিম টর

শাসিনক এখিতয়ারভ িবষেয় উ াপন বা কিফয়ৎ দাবী কিরেত

পািরেবন।

(৩) পিরষেদর চয়ারম ােনর িনকট না টশ দান কিরয়া পিরষেদর য কান

সদস অিফস চলাকালীন সমেয়,  গাপনীয় নিথপ ব তীত,  রকড ও

নিথপ দিখেত পািরেবন।

(৪) পিরষেদর চয়ারম ান বা েত ক সদস পিরষদ বা অন কান কতৃপ

কতৃক বা বািয়ত কান কাজ বা কে র ট-িবচ িত স েক পিরষেদর

মেনােযাগ আকষণ কিরেত পািরেবন।

(৫)  পিরষেদর চয়ারম ান,  ায়ী কিম টর সভাপিত এবং সদস গণ এই

আইেনর িবধান অনুযায়ী জন ােথ পিরষেদর কায পিরচালনা কিরেবন এবং

পিরষেদর িনকট যৗথভােব দায়ী থািকেবন।

(৬) সংরি ত আসেনর সদস এবং সাধারন আসেনর সদস েদর দািয় এবং

কাযাবলী িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

অনা া
াব

৩৯।  (১)  এই ধারার িবধান সােপে পিরষেদর চয়ারম ান,  সদস বা
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পিরষেদর উপর সুিনিদ অিভেযােগ অনা া াব আনয়ন করা যাইেব।

(২)  উপ-ধারা  (১)  অনুযায়ী অনা া াব পিরষেদর সংখ াগির সদেস র

া ের িলিখতভােব উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িনকট পিরষেদর য কান

একজন সদস ব গতভােব দািখল কিরেবন।

(৩)  অনা া াব াি র পর উপেজলা িনবাহী অিফসার ১০  (দশ)

কাযিদবেসর মেধ একজন কমকতা িনেয়াগ কিরেবন এবং উ কমকতা

অিভেযাগসমূেহর িবষেয় ব ব দােনর জন ১০ (দশ) কাযিদবেসর সময়

দান কিরয়া অিভযু চয়ারম ান বা সদস েক কারণ দশােনার না টশ

িদেবন।

(৪)  জবাব সে াষজনক িবেবিচত না হইেল উপ-ধারা  (৩)  অনুযায়ী িনযু

কমকতা জবাব াি র অনিধক ৩০  ( শ)  কাযিদবেসর মেধ অনা া

ােব য সকল অিভেযােগর বণনা করা হেয়েছ, স সকল অিভেযাগ তদ

কিরেবন।

(৫)  তদে অিভেযােগর সত তা মািণত হইেল উপ-ধারা  (৩)  অনুযায়ী

িনযু কমকতা অনিধক ১৫  (পেনর)  কাযিদবেসর মেধ অিভযু

চয়ারম ান বা সদস সহ সংি সকল িনবািচত সদেস র িনকট সভার

না টশ রণ িন তকরণপূবক পিরষেদর িবেশষ সভা আহবান কিরেবন।

(৬)  চয়ারম ােনর িব ে অনা া ােবর ে প ােনল চয়ারম ান

( মানুসাের)  এবং কান সদেস র িব ে অনা া ােবর ে

পিরষেদর চয়ারম ান সভায় সভাপিত কিরেবনঃ

তেব শত থােক য,  চয়ারম ান বা প ােনল চয়ারম ােনর অনুপি িতেত

উপি ত সদস গেণর মেধ একজন সদস েক ঐক মেত র িভি েত

সভাপিত িনবািচত করা যাইেব।

(৭)  উপ-ধারা  (৩)  অনুযায়ী িনযু কমকতা সভায় একজন পযেব ক

িহসােব উপি ত থািকেবন।

(৮) উপ-ধারা (১) এর উে েশ আ ত সভা ট িনয় ণ বিহভূত কান কারণ

ছাড়া িগত করা যাইেব না এবং মাট িনবািচত সদস সংখ ার দুই-তৃতীয়াংশ

সদস সম েয় সভার কারাম গ ঠত হইেব।

(৯) সভা হইবার িতন ঘ ার মেধ উ ু আেলাচনার মাধ েম িস া
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হণ স ব না হইেল অনা া াব টর উপর গাপন ব ালেটর মাধ েম ভাট

হণ কিরেত হইেব।

(১০)  সভার সভাপিত অনা া ােবর পে বা িবপে কান কাশ

মতামত কাশ কিরেবন না তেব িতিন ব ালেটর মাধ েম উপ-ধারা  (৯)

অনুযায়ী ভাট দান কিরেত পিরেবন িক িতিন িনণায়ক বা ি তীয় ভাট

িদেত পািরেবন না।

(১১)  অনা া াব ট কমপে ৯  (নয়)  জন সদস কতৃক ভােট গহৃীত

হইেত হইেব।

(১২) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী িনযু কমকতা সভা শষ হইবার পর অনা া

ােবর কিপ, ব ালট পপার, ভােটর ফলাফলসহ সভার কাযিববরণী ত

কিরয়া আনুষি ক কাগজপ সহ সরকােরর িনকট রণ কিরেবন।

(১৩)  সরকার,  উপযু িবেবচনা কিরেল,  অনা া াব অনুেমাদন অথবা

অননুেমাদন কিরেব।

(১৪)  অনা া াব ট েয়াজনীয় সংখ ক ভােট গহৃীত না হইেল অথবা

কারােমর অভােব সভা অনু ত না হইেল উ তািরেখর পর ৬ (ছয়) মাস

অিত া না হইেল সংি চয়ারম ান বা সদেস র িব ে অনু প কান

অনা া াব আনয়ন করা যাইেব না।

(১৫) পিরষেদর চয়ারম ান বা কান সদেস র দািয় ভার হেণর ৬  (ছয়)

মােসর মেধ তাহার িব ে অনা া াব আনয়ন করা যাইেব না।

চয়ারম ান
ও
সদস গেণর
ছ ট

৪০। কান চয়ারম ান বা কান সদস েক পিরষদ যু স ত কারেণ ১ (এক)

বৎসের সেবা ৩ (িতন) মাস ছ ট মঞ্জরু কিরেত পািরেবঃ

তেব শত থােক য, ৩ (িতন) মােসর অিধক ছ ট েয়াজন হইেল সরকােরর

অনুেমাদন হণ কিরেত হইেবঃ

আেরা শত থােক য,  মিহলা চয়ারম ান বা সদেস র মাতৃ কালীন ছ ট

ভােগর ে সরকাির িবিধ িবধান েযাজ হইেব।

স ি
স িকত
ঘাষণা

৪১। চয়ারম ান ও সদস তাহঁার কাযভার হেণর পূেব তাহঁার এবং তাহঁার

পিরবােরর কান সদেস র , দখল বা াথ আেছ এই কার যাবতীয় াবর
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অ মঅধ ায়
পিরষেদর সভা, মতা ও কাযাবলী

ও অ াবর স ি র এক ট িলিখত িববরণ সরকার কতৃক িনধািরত প িতেত

ও িনধািরত ব র িনকট দািখল কিরেবন।

ব াখ া।-"পিরবােরর সদস " বিলেত চয়ারম ান ও সদেস র ামী বা ী এবং

তাহঁার সংেগ বসবাসকারী এবং তাহঁার উপর স ূণভােব িনভরশীল তাহঁার

ছেল- মেয়, িপতা, মাতা ও ভাই- বানেক বুঝাইেব।

পিরষেদর
সভা

৪২। (১) েত ক পিরষদ, পিরষেদর কাযালেয় িত মােস অনূ ন এক ট সভা

অনু ােনর ব ব া কিরেব এবং উ সভা অিফস সমেয়র মেধ অনু ত

হইেব।

(২) পিরষেদর ৫০% সদস তলবী সভা আহবােনর জন চয়ারম ােনর িনকট

িলিখত অনুেরাধ জানাইেল িতিন ১৫  (পেনর) িদেনর মেধ অনুে য় এক ট

সভার তািরখ ও সময় িনধারণ কিরয়া সভা অনু ােনর অনূ ন ৭ (সাত) িদন

পূেব পিরষেদর সদস গণেক না টশ দান কিরেবন।

(৩)  পিরষেদর চয়ারম ান উপ-ধারা  (২)  অনুযায়ী তলবী সভা আহবান

কিরেত ব থ হইেল প ােনল চয়ারম ান ( মানুসাের) ১০ (দশ) িদেনর মেধ

অনুে য় সভা আহবান কিরয়া অনূ ন ৭  (সাত)  িদন পূেব পিরষেদর

চয়ারম ান ও সদস গণেক না টশ দান কিরেবন; উ প সভা পিরষেদর

কাযালেয় িনধািরত তািরেখ অিফস চলাকালীন সমেয় অনু ত হইেব।

(৪) তলবী সভা পিরচালনাকালীন সমেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার কতৃক

িনেয়াগকৃত একজন কমকতা পযেব ক িহেসেব উপি ত থািকেত পািরেবন,

িযিন উ প তলবী সভা পিরচালনা ও সভায় গহৃীত িস াে র িবষেয়

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িনকট এক ট িলিখত িতেবদন সভা

অনু ােনর ৭ (সাত) িদেনর মেধ দািখল কিরেবন।

(৫) চয়ারম ান অথবা তাহঁার অনুপি িতেত তাহঁার দািয় পালনকারী ব ,

েয়াজেন, য কান সময় পিরষেদর িবেশষ সভা আহবান কিরেত পািরেবন।

(৬) সদস গেণর মাট সংখ ার এক তৃতীয়াংেশর উপি িতেত কারাম হইেব,

তেব কারােমর অভােব কান সভা মুলতবী হইেল মুলতবী সভায় কান

কারােমর েয়াজন হইেব না।
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(৭) এই আইেন িভ প িবধান না থািকেল, পিরষেদর সভায় সকল িস া

উপি ত সদস গেণর সাধারণ সংখ াগির ভােট গহৃীত হইেব।

(৮)  েত ক সদেস র এক ট কিরয়া ভাট দােনর মতা থািকেব এবং

ভােটর সমতার ে সভাপিত এক ট ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দান

কিরেত পািরেবন।

(৯) পিরষেদর সভায় চয়ারম ান অথবা তাহঁার অনুপি িতেত অ ািধকােরর

মানুসাের চয়ারম ান প ােনেলর সদস অথবা উভেয়র অনুপি িতেত,

উপি ত সদস গণ কতৃক িনবািচত কান সদস সভাপিত কিরেবন।

(১০) সরকার কতৃক এতদুে েশ িনধািরত কমকতাগণ পিরষেদর আম েণ

পিরষেদর সভায় যাগদান এবং সভার আেলাচনায় অংশ হণ কিরেত

পািরেবন, তেব তাহােদর ভাটািধকার থািকেব না।

(১১)  কান্ াব সংখ াগির ভােট গহৃীত হইয়ােছ বা হয় নাই তাহা

সভাপিত উ সভায় কিরয়া জানাইয়া িদেবন।

(১২)  সভার আেলাচ সূিচেত কািরগির ও পুণ িবষেয় কােনা

িবেশষে র মতামত েয়াজন হইেল পিরষদ উ িবষয় বা িবষয়সমূেহর

উপর মতামত দােনর জন এক বা একািধক িবেশষ েক সভায় আম ণ

জানাইেত পািরেব।

পিরষেদর
সভায়
স াদনীয়
কায
তািলকা

৪৩। পিরষেদর কান মূলতবী সভা ব তীত পিরষেদর অন েত ক সভায়

স াদনীয় কাযাবলীর এক ট তািলকা, উ প সভার জন িনধািরত সমেয়র

অনূ ন ৭ (সাত) িদন পূেব পিরষেদর েত ক সদেস র িনকট রণ কিরেত

হইেব এবং সভায় উপি ত সদস গেণর সংখ াগিরে র অনুেমাদন ব তীত,

উ প তািলকা বিহভূত কান িবষয় সভায় আেলাচনার জন আনীত হইেব

না বা স ািদত হইেব না;  তেব,  যিদ চয়ারম ান মেন কেরন য,  এই প

পিরি িতর উ ব হইয়ােছ যাহার জন পিরষেদর এক ট জ ির সভা আহবান

করা সমীচীন, তাহা হইেল, িতিন সদস গণেক অনূ ন ৩ (িতন) িদেনর না টশ

দােনর পর এই প এক ট সভা আহবান কিরেত পািরেবন এবং উ প

সভায় িনধািরত আেলাচ সূচী ব তীত অন কান িবষয় আেলাচনা করা যাইেব

না।

পিরষেদর ৪৪।  (১)  পিরষেদর সকল কাযাবলী িবিধ ারা িনধািরত সীমার মেধ ও
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কাযাবলী
িন

প িতেত পিরষেদর সভায় অথবা ায়ী কিম টসমূেহর সভায় অথবা উহার

চয়ারম ান, সদস , কমকতা বা কমচারী কতৃক িন হইেব।

(২) কান পদ শূন থািকেল বা পিরষেদর গঠন য়ায় কান ট রিহয়ােছ

িকংবা পিরষেদর বঠেক উপি ত হইবার বা ভাটদােন বা অন উপােয় ইহার

কাযধারায় অংশ হেণ অিধকার না থাকা সে ও কান ব অনু প কায

কিরয়ােছন কবল এই কারেণ পিরষেদর কান কায বা কাযধারা অৈবধ হইেব

না।

(৩)  পিরষেদর েত ক সভার কাযিববরণী এই উে েশ সংরি ত এক ট

বইেয় িলিপব কিরেত হইেব।

(৪) সভার কাযিববরণী া িরত হইবার পর যথাশী স ব পিরষেদর সকল

িস া উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িনকট রণ কিরয়া অনুিলিপ ডপু ট

কিমশনােরর িনকট রণ কিরেত হইেব।

ায়ী কিম ট
গঠন ও
উহার
কাযাবলী

৪৫।  (১)  পিরষদ উহার কাযাবলী সুচা েপ স াদন কিরবার জন

িন বিণত িবষয়ািদর েত ক ট স েক এক ট কিরয়া ায়ী কিম ট গঠন

কিরেব,যথাঃ-

(ক) অথ ও সং াপন;

(খ) িহসাব িনরী া ও িহসাব র ণ;

(গ) কর িন পন ওআদায়;

(ঘ) িশ া, া ও পিরবার পিরক না;

(ঙ) কৃিষ, মৎস ও প স দ ও অন ান অথৈনিতক উ য়নমূলক কাজ;

(চ) প ী অবকাঠােমা উ য়ন, সংর ণ, র ণােব ণ, ইত ািদ;

(ছ) আইন-শংৃখলা র া;

(জ) জ -মতৃ িনব ন;

(ঝ) স ািনেটশন, পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন;

(ঞ) সমাজকল াণ ও দুেযাগ ব ব াপনা;

(ট) পিরেবশ উ য়ন, পিরেবশ সংর ণ ও বৃ েরাপণ;
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(ঠ)  পািরবািরক িবেরাধ িনরসন,  নারী ও িশ কল াণ  (পাবত চ ােমর

অিধবাসীেদর জন েযাজ হইেব না);

(ড) সং ৃ িত ও খলাধুলা।

(২)  উপ-ধারা  (১)  এ উি িখত ায়ী কিম ট ব তীত পিরষদ,  এই আইেনর

িবধান সােপে , েয়াজেন, ডপু ট কিমশনােরর অনুেমাদন েম, অিতির

ায়ী কিম ট গঠন কিরেত পািরেব।

(৩) ায়ী কিম টর সভাপিত কা-অপট সদস ব তীত পিরষেদর সদস গেণর

মধ হইেত িনবািচত হইেবন এবং মিহলােদর জন সংরি ত আসন হইেত

িনবািচত সদস গণ অনূ ন এক-তৃতীয়াংশ ায়ী কিম টর সভাপিত থািকেবনঃ

তেব শত থােক য, ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ধুমা আইন শংৃখলা

িবষয়ক কিম টর সভাপিত থািকেবন।

(৪) ায়ী কিম ট পাচঁ হইেত সাত সদস িবিশ হইেব এবং কিম ট েয়াজেন,

সংি িবষেয় িবেশষ কান একজন ব েক কিম টর সদস িহসােব কা-

অপট কিরেত পািরেব, তেব কা-অপট সদেস র কান ভাটািধকার থািকেব

না।

(৫) অন ান সদস গণ ানীয় জনসাধারেণর মধ হইেত সংি কিম টেত

অবদান রািখবার যাগ তা স ব েদর মধ হইেত মেনানীত হইেবন।

(৬) ায়ী কিম টর সুপািরশ পিরষেদর পরবত সভায় িবেবচনার পর গহৃীত

হইেব; তেব কান সুপািরশ ইউিনয়ন পিরষেদ গহৃীত না হইেল তাহার যথাথতা

ও কারণ িলিখতভােব ায়ী কিম টেক জানাইেত হইেব।

(৭)  ায়ী কিম টর সকল কাযধারা পিরষেদর সাধারণ সভার অনুেমাদন

সােপে চূড়া হইেব।

(৮) িন িলিখত কারেণ পিরষদ কান ায়ী কিম ট ভাি য়া িদেত পািরেব, যথা

:-

(ক) িবিধ মাতােবক িনয়িমত সভা আহবান কিরেত না পািরেল;

(খ)  িনধািরত ে মাগতভােব পিরষদেক পরামশ দােন ব থ হইেল;

অথবা
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(গ) এইআইন বা অন কান আইেনর িবধান বিহভূত কান কাজ কিরেল।

(৯)  েত ক ায়ী কিম ট িত দুইমাস অ র সভায় িমিলত হইেব,  তেব

েয়াজেন অিতির সভা অনু ান কিরেত পািরেব।

(১০)  ায়ী কিম টর কাযাবলী িবধান ারা িনধািরত হইেব,  তেব উ প

িবধান ণীত না হওয়া পয পিরষেদর সাধারণ সভায় ায়ী কিম টর

কাযাবলী িন পন করা যাইেব।

পিরষেদর
িনবাহী
মতা

৪৬।  (১)  এই আইেনর উে শ সাধন এবং পিরষেদর সভার িস া

বা বায়নকে চয়ারম ান পিরষেদর িনবাহী মতা েয়াগ কিরেবন।

(২)  এই আইেনর অন ান ধারায় বিণত িবষয়সমূহেক ু ণ্ন না কিরয়া

চয়ারম ান িন প দািয় সমূহ পালন কিরেবন, যথা :-

(ক)  িতিন পিরষেদর সভায় সভাপিত কিরেবন এবং সভা পিরচালনা

কিরেবন;

(খ)  পিরষেদর সকল কমকতা-কমচারীর কাজ কম তদারকী ও িনয় ণ

কিরেবন এবং তাহঁােদর গাপনীয় িতেবদন ত কিরেবন;

(গ) সরকার বা িনধািরত কতৃপ কতৃক িনধািরত ব য় সীমা পয ব য় িনবাহ

কিরেবন;

(ঘ) িতিন বা পিরষেদর সিচেবর যৗথ া ের পিরষেদর সকল আয় ব েয়র

িহসাব পিরচালনা কিরেবন;

(ঙ) পিরষেদর ব য় িমটােনা এবং পাওনা আদােয়র জন কান কমকতা বা

কমচারীেক মতা অপণ কিরেবন;

(চ)  এই আইেনর অধীন েয়াজনীয় সকল িববরণী ও িতেবদন ত

কিরেবন;

(ছ)  এই আইন বা িবিধ ারা আেরািপত অন ান মতা ও দািয় পালন

কিরেবন।

(৩) চয়ারম ান, পিরষেদর অনুেমাদন সােপে , আইন, অধ ােদশ বা িবিধ-

িবধান এর পিরপ ী নয়,  এই প জন াথ বা জন পূণ কান জ ির

কাজ স াদেনর জন িনেদশ িদেত পািরেবন,  এবং এই ধরেনর কায
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স াদেনর ব য়ভার পিরষদ তহিবল হইেত বহেনর িনেদশ িদেত পািরেবন।

(৪) উপ-ধারা  (৩) অনুযায়ী গহৃীত কায ম স েক চয়ারম ান পিরষেদর

পরবত সভায় িতেবদন উপ াপন কিরেবন এবং উ িতেবদন পিরষেদর

সভায় অনুেমািদত হইেত হইেব।

(৫)  উপ-ধারা  (১),  (২),(৩)  ও  (৪)  এ বিণত দািয় ছাড়াও পিরষেদর

চয়ারম ান িন বিণত মতা েয়াগ কিরেবন, যথা :-

(ক)  িতিন পিরষেদর সভায় পিরষেদর সংি কমকতা বা কমচারীগণ ও

অন ান সরকাির দ েরর সংি কমকতা বা কমচারীগেণর উপি িত

িন ত কিরেবন;

(খ) এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধর পিরপ ী এবং শাসিনক িবশৃ লার

কারেণ সিচব এবং হ া িরত অন ান দ েরর কমকতা ও কমচারী ব তীত

পিরষেদর িনয় ণাধীন অন ান কমচারীগণেক েয়াজেন যথাযথ প িত

অনুসরণ কিরয়া সামিয়ক বরখা কিরেত পািরেবন:

তেব শত থােক য,  পিরষেদর পরবত সাধারণ সভায় উ প সামিয়ক

বরখা অনুেমািদত হইেত হইেব অন থায় উহা কাযকর হইেব না;

(গ) পিরষেদর সিচেবর িনকট হইেত পিরষেদর শাসিনক িবষয় সং া য

কান ািসফাইড রকড বা নিথ িলিখতভােব তলব কিরেত এবং আইন ও

িনধািরত প িতেত আেদশ দান কিরেত পািরেবন; তেব িতিন এই প কান

ািসফাইড রকড বা নিথ তলব কিরেত পািরেবন না, যাহা স ূণ েপ সিচব

বা সংি কমকতার িনজ ত াবধােন থািকেব;

(ঘ) এই আইন বা িবিধ, িবধান, ইত ািদর পিরপ ী এবং শাসিনক িবশংৃখলা

সৃ র কারেণ ইউিনয়ন পযােয় কমরত কমকতা-কমচারীসহ পিরষেদর

িনয় ণাধীন অন ান কমচারীেদর িব ে যথাযথ কতৃপে র িনকট

েয়াজনীয় আইনানুগ ব ব া হেণর জন িতেবদন রণ কিরেত

পািরেবন;

(ঙ)  তাহঁার িবেবচনায় পিরষেদর কান িস া এই আইন বা অন কান

আইন বা িবিধ-িবধােনর পিরপ ী হইেল, অথবা উ প িস া বা বািয়ত

হইেল উহা জন া , জন াথ ও জনিনরাপ া িবপ কিরেব বিলয়া িবেবিচত

হইেল, িতিন উহা সরকােরর িনকট রণ কিরেবন।
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(৬)  পিরষেদর িনবাহী বা অন কান কায পিরষেদর নােম গহৃীত হইয়ােছ

বিলয়া কাশ করা হইেব এবং উহা িনধািরত প িতেত মািণকৃত হইেত

হইেব।

(৭)  পিরষেদর দন ন সবা দানমূলক দািয় রাি ত কিরবার লে

কমকতােদর মেধ িনবাহী মতা িবভাজেনর াব পিরষেদর সভায়

অনুেমািদত হইেত হইেব এবং,  েয়াজনেবােধ,  সমেয় সমেয়,  ইহা

সংেশাধেনর এখিতয়ার পিরষেদর থািকেব।

পিরষেদর
কাযাবল

৪৭। (১) পিরষেদর ধান কাযাবলী হইেব িন প, যথা:-

ক) শাসন ও সং াপন িবষয়ািদ;

(খ) জনশংৃখলা র া;

(গ) জনকল াণমূলক কায স িকত সবা; এবং

(ঘ) ানীয় অথৈনিতক ও সামা জক উ য়ন স িকত পিরক না ণয়ন ও

বা বায়ন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত ধান কাযাবলীর উপর িভি কিরয়া পিরষেদর

কাযাবলী ি তীয় তফিসেল বিণত হইল।

(৩)  উপ-ধারা  (১)  ও  (২)  এ যাহাই থাকুক না কন,  িবেশষ কিরয়া,  এবং

উ প উপ-ধারাসমূেহর সামি কতােক ু ণ্ন না কিরয়া, সরকার সংরি ত

আসেনর মিহলা সদস েদর দািয় ও কতব িবিধ ারা িনধারণ কিরেত

পািরেব। তেব ইউিনয়ন পিরষেদর উ য়ন কে র  ( ট,আর,কািবখা,  থাক

বরা ও অন ান ) সংি ওয়ােডর এক তৃতীয়াংশ উ য়ন ক বা বায়ন

কিম টর চয়ারম ােনর দািয় সংরি ত মিহলা আসেনর সদস েক অপণ

কিরেত হইেব।

ইউিনয়ন
পিরষেদর
পুিলশ ও
াম
িতর া

িবষয়ক
কাযাবলী

৪৮।  (১)  সরকার,  সমেয় সমেয়,  চািহদা মাতােবক ামীণ এলাকায় াম

পুিলশ বািহনী গঠন কিরেত পািরেব এবং সরকার কতৃক উ াম পুিলশ

বািহনী িনেয়াগ, িশ ণ, শৃংখলা এবং চাকুিরর শতাবলী িনধারণ করা হইেব।

(২) সরকার য প িনেদশ দান কিরেব াম পুিলশ সই প মতা েয়াগ

ও দািয় পালন কিরেব।

04/08/2022 ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯

Firefox http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1027.html

41 of 69 8/4/22, 12:41 PM



(৩) ডপু ট কিমশনােরর িনকট যিদ তীয়মান হয় য, কান ইউিনয়ন বা

তাহার অংশ িবেশেষ জনিনরাপ া ও াম িতর া িবষেয় িবেশষ ব ব া

হেণর েয়াজন রিহয়ােছ সই ে উ এলাকার া বয় স ম

ব গণেক আেদেশ উি িখত প িতেত গণপাহারায় িনেয়া জত কিরেত

পািরেব।

(৪)  উপ-ধারা  (৩)  এর অধীন আেদশ জাির করা হইেল পিরষদ আেদেশ

উি িখত মতা েয়াগ ও দািয় পালন কিরেব।

নাগিরক
সনদ কাশ

৪৯। (১) এই আইেনর অধীন গ ঠত িত ট পিরষদ, িনধািরত প িত অনুসরণ

কিরয়া িবিভ কােরর নাগিরক সবা দােনর িববরণ,  সবা দােনর

শতসমূহ এবং িনিদ সময়সীমার মেধ সবা দান িন ত কিরবার িববরণ

কাশ কিরেব যাহা "নাগিরক সনদ"(Citizen Charter) বিলয়া অিভিহত হইেব

।

(২) সরকার পিরষেদর জন আদশ নাগিরক সনদ সং া িনেদিশকা ণয়ন

কিরেব এবং পিরষদ আইন ও িবিধ সােপে ,  এ িনেদিশকার েয়াজনীয়

পিরবতন ও পিরবধন কিরবার মতা রািখেব :

তেব শত থােক য,  এই ধরেনর পিরবতন বা পিরবধন করা হইেল,  তাহা

অবগিতর জন সরকারেক অবিহত কিরেত হইেব।

(৩) নাগিরক সনদ সমেয় সমেয় হাল নাগাদ কিরেত হইেব।

(৪)  নাগিরক সনদ সং া িবিধমালা ণয়েন িন বিণত িবষয় অ ভ

থািকেব, যথা :-

(ক) িত ট সবার িনভল ও িববরণ;

(খ) সবা দােনর মূল ;

(গ) সবা হণ ও দািব করা সং া যাগ তা ও য়া;

(ঘ) সবা দােনর িনিদ সময়সীমা;

(ঙ) সবা সং া িবষেয় নাগিরকেদর দািয় ;

(চ) সবা দােনর িন য়তা;
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নবম অধ ায়
পিরষেদরআিথক ব ব াপনা, স দ ও তহিবল

(ছ) সবা দান সং া অিভেযাগ িন ি র য়া; এবং

(জ) সনেদ উি িখত অ ীকার লংঘেনর ফলাফল।

উ ততর
তথ
যু র

ব বহার ও
সুশাসন

৫০।  (১) েত ক ইউিনয়ন পিরষদ সুশাসন িন ত কিরবার লে িনিদ

সময়সীমার মেধ উ ততর তথ যু ব বহার কিরেব।

(২)  উপ-ধারা  (১)  এর উে শ পূরণকে সরকার আিথক ও কািরগির

সাহায সহ অন ান সহায়তা দান কিরেব।

(৩)  পিরষদ নাগিরক সনেদ বিণত আধুিনক সবা সং া িবষয়সহ

সরকািরভােব দ সকল সবার িববরণ উ ততর তথ যু র মাধ েম

নাগিরকেদর াত কিরবার ব ব া কিরেব।

পিরষেদর
স ি
অজন,

দখেল
রািখবার ও
িন ি
কিরবার
মতা

৫১।  (১)  েত ক পিরষেদর স ি অজেনর,  দখেল রািখবার ও িন ি

কিরবার এবং চ ব হইবার মতা থািকেব; তেব, াবর স ি অজন বা

িন ি র ে পিরষদেক সরকােরর পূবানুেমাদন হণ কিরেত হইেব।

(২) সরকার িন বিণত িবষেয় িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব, যথা :-

(ক)  পিরষেদর মািলকানাধীন বা উহার উপর ন স ি র ব ব াপনা,

র ণােব ণ, হ া র, িনয় ণ ও উ য়ন সং া ;

(খ) পিরষেদর জন েয়াজনীয় াবর স ি অিধ হণ সং া ।

(৩) পিরষদ িবধান ারা িনধািরত প িতেত-

(ক) উহার মািলকানাধীন বা উহার উপর বা উহার ত াবধােন ন য কান

স ি র ব ব াপনা, র ণােব ণ, পিরদশন ও উ য়ন কিরেত পািরেব;

(খ)  এই আইন বা িবিধর উে শ পূরণকে উ স ি কােজ লাগাইেত

পািরেব; এবং

(গ) দান, িব য়, ব ক, ইজারা, িবিনমেয়র মাধ েম য কান স ি অজন

বা হ া র কিরেত পািরেব।

(৪)  পিরষদ যথাযথ জিরেপর মাধ েম উহার িনয় ণাধীন সকল স ি
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িববরণািদ ত কিরয়া িত বৎসর উহা হালনাগাদ কিরেব এবং, েযাজ

ে ,  স েদর িববরণী,  মানিচ ত কিরয়া উহার এক ট অনুিলিপ

িনধািরত কতৃপে র িনকট রণ কিরেব।

(৫)  এই আইন বা িনধািরত প িত উেপ া বা লংঘন কিরয়া যিদ স ি

অজন, দখল ও িন ি করা হয়, তাহা হইেল, উহা অৈবধ বিলয়া গণ হইেব

এবং সংি িস া হণ ও দানকারী ব বা ব গণ এই আইেনর

অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উ প অপরােধর জন

এইআইেনর িবধান অনুযায়ী শা াপ হইেবন।

পিরষেদ
স দ
হ া র

৫২। সরকার,  কান পিরষদ বা উহার ানীয় অিধে ে র মেধ অবি ত

কান সরকাির স ি সংি আইন বা িবিধ-িবধান অনুযায়ী উ পিরষদেক

হ া র কিরেত পািরেব এবং উ প হ া িরত স ি ঐ পিরষেদর উপর

বতাইেব ও উহার িনয় ণাধীেন থািকেব।

পিরষেদর
তহিবল

৫৩। (১) েত ক ইউিনয়ন পিরষেদর জন সংি পিরষেদর নােম এক ট

তহিবল থািকেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ ঠত তহিবেল িন বিণত উৎসসমূহ থেক া

অথ জমা হইেব, যথাঃ-

(ক) সরকার এবং অন ান কতৃপ কতৃক দ অনুদান ও মঞ্জরুী;

(খ) এই আইেনর িবধান অনুযায়ী সরকার কতৃক িনধািরত সকল ানীয় উৎস

হইেতআয়;

(গ) অন কান পিরষদ িকংবা কান ানীয় কতৃপ কতৃক দ অনুদান ও

মঞ্জরুী;

(ঘ) সরকার কতৃপ মঞ্জরুীকৃত ঋণসমূহ (যিদ থােক);

(ঙ)  পিরষদ কতৃক,  েযাজ ে ,  আদায়কৃত সকল কর,  রইট,  টাল,

িফস ও অন ান দাবী বাবদ া অথ;

(চ) পিরষেদর উপর ন এবং তৎকতৃক িনিমত বা িনয়ি ত বা পিরচািলত

িবদ ালয়,  হাসপাতাল,  ঔষধালয়,  ভবন,  িত ান বা পূত কায হইেত া

সকলআয় বা মুনাফা;
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(ছ) কান াে র িনকট হইেত উপেঢৗকন বা অনুদান িহসােব া অথ;

(জ) এইআইেনর িবধান অনুযায়ী া জিরমানা ও অথদে র অথ;

(ঝ) পিরষদ কতৃক া অন সকল কার অথ;

(ঞ) এই আইন কাযকর হইবার কােল সংি পিরষেদর স ূণ এখিতয়াের

উদ্বৃ তহিবল।

পিরষেদর
ব য়

৫৪।  (১)  তহিবেলর অথ িন িলিখত খাতসমূেহ অ ািধকার িভি েত ব য়

কিরেত হইেব, যথা :-

(ক) পিরষেদর কমকতা ও কমচারীেদর বতন ও ভাতা দান;

(খ) এইআইেনর অধীন তহিবেলর উপর দায়যু ব য়;

(গ) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন কান আইন বা অধ ােদশ ারা

ন পিরষেদর দািয় স াদন ও কতব পালেনর জন ব য়;

(ঘ) িনধািরত কতৃপে র পূবানুেমাদন েম পিরষদ কতৃক ঘািষত তহিবেলর

উপর দায়যু ব য়;

(ঙ) সরকার কতৃক পিরষেদর উপর ঘািষত দায়যু ব য়।

(২)  এই আইেনর উে শ পূরণকে পিরষদ য প উপযু মেন কিরেব

পিরষেদর তহিবল হইেত সই প অথ ব য় কিরবার মতা উহার থািকেব।

(৩) তহিবেল জমা খােত উদ্বৃ অথ, সরকার সমেয় সমেয় য প িনেদশ

িদেব, সই প খােত ব য় হইেব।

(৪)  পিরষেদর তহিবল পিরষদ চয়ারম ান ও সিচেবর যৗথ া ের

পিরচািলত হইেব।

পিরষেদর
তহিবল
সংর ণ বা
িবিনেয়াগ
এবং িবেশষ
তহিবল গঠন

৫৫।  (১)  পিরষেদর তহিবেল জমাকৃত অথ কান সরকাির জারীেত বা

সরকাির জারীর কায পিরচালনাকারী কান ব াংেক বা সরকার কতৃক

সমেয় সমেয় িনধািরত অন কান আিথক িত ােন জমা রািখেত হইেব।

(২) পিরষদ িনধািরত প িতেত উহার তহিবেলর য কান অংশ িবিনেয়াগ

কিরেত পািরেব।
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দশম অধ ায়
বােজট ও িহসাব িনরী া

(৩)  পিরষদ,  সরকােরর পূবানুেমাদন েম,  কান িবেশষ উে েশ পথৃক

তহিবল গঠন এবং সংর ণ কিরেত পািরেব,  যাহা সরকার কতৃক িনধািরত

প িতেত পিরচািলত ও িনয়ি ত হইেব।

দায়যু ব য় ৫৬। (১) পিরষদ তহিবেলর উপর দায়যু ব য় িন প হইেব, যথাঃ -

(ক) পিরষেদর চাকুিরেত িনেয়া জত সকল কমকতা ও কমচারীেক ( ষেণ

িনেয়াগ া িকংবা িনজ ) বতন ও ভাতা িহেসেব েদয় সমুদয় অথ;

(খ) সরকার কতৃক িনেদিশত পিরষেদর িনবাচন পিরচালনা, িহসাব িনরী া বা

সমেয় সমেয় সরকােরর িনেদশ েম অন কান িবষেয়র জন পিরষদ

কতৃক েদয় অথ;

(গ) কান আদালত বা াইবু নাল কতৃক পিরষেদর িব ে দ কান রায়,

িড ী বা রােয়দাদ কাযকর কিরবার জন েয়াজনীয় অথ; এবং

(ঘ) সরকার কতৃক দায়যু বিলয়া ঘািষত অন য কান ব য়।

(২) পিরষেদর তহিবেলর উপর দায়যু কান ব েয়র খােত যিদ কান অথ

অপিরেশািধত থােক, তাহা হইেল য ব বা ব বেগর হফাজেত উ

তহিবল থািকেব সই ব বা ব বগেক সরকার,  আেদশ ারা,  উ

তহিবল হইেত যতদরূ স ব উ অথ পিরেশাধ কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব

।

বােজট ৫৭। েত ক ইউিনয়ন পিরষদ িত অথ বৎসর হইবার অনূ ন ৬০

(ষাট)  িদন পূেব িনধািরত প িতেত ওয়াড সভা হইেত া অ ািধকােরর

িভি েত উ অথ বৎসেরর স াব আয় ও ব য় িববরণী স িলত এক ট

বােজট ণয়ন কিরেব।

(২)  ইউিনয়ন পিরষদ সংি ায়ী কিম ট এবং ানীয় জনসাধারেণর

উপি িতেত কাশ বােজট অিধেবশন অনু ান কিরয়া বােজট পশ কিরেব

এবং পিরষেদর পরবত সভায় পাসকৃত বােজেটর অনুিলিপ উপেজলা িনবাহ

অিফসােরর িনকট রণ কিরেব।
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(৩)  কান ইউিনয়ন পিরষদ অথ বৎসর হইবার পূেব উ বােজট

ণয়ন কিরেত ব থ হইেল সংি উপেজলা িনবাহী অিফসার স াব আয়

ব েয়র এক ট িববরণী ত ও ত য়ন কিরেব এবং এই প ত য়নকৃত

িববরণী ইউিনয়ন পিরষেদর অনুেমািদত বােজট বিলয়া গণ হইেব।

(৪)  উপেজলা িনবাহী অিফসার উপ-ধারা  (২)  এর অধীন ণীত বােজেটর

অনুিলিপ াি র ৩০ ( শ) িদেনর মেধ বােজেট কান ট থািকেল উহা

সংেশাধন কিরয়া পিরষদেক অবিহত কিরেব এবং অনু পভােব ণীত

বােজট ইউিনয়ন পিরষেদর বােজট বিলয়া গণ হইেব।

(৫) কান অথ বৎসর শষ হইবার পূেব য কান সময় উ বৎসেরর জন

েয়াজন হইেল ইউিনয়ন পিরষদ সংেশািধত বােজট ণয়ন কিরয়া উহার

অনুিলিপ উপেজলা িনবাহ অিফসােরর িনকট রণ কিরেব এবং উ

সংেশািধত বােজেটর ে ও উপ ধারা (৪) এর িবধানাবলী েযাজ হইেব।

(৬) এই আইন অনুযায়ী গ ঠত ইউিনয়ন পিরষদ দািয় ভার হেণর পর অথ

বৎসেরর অবিশ সমেয়র জন বােজট ণয়ন কিরেত পািরেব এবং উ

বােজেটর ে ও এই ধারার িবধানাবলী েযাজ হইেব।

িহসাব ৫৮। ইউিনয়ন পিরষেদর আয় ও ব েয়র িহসাব িনধািরত প িতেত ও ফরেম

সংর ণ কিরেত হইেব।

(২) েত ক অথ বৎসেরর শেষ ইউিনয়ন পিরষদ উ অথ বৎসেরর আয় ও

ব েয়র িহসাব ত কিরেব এবং ইউিনয়ন পিরষেদর সকল ায়ী কিম ট ও

জনসাধারেণর উপি িতেত অনু ত বােজট অিধেবশেন এই িহসাব পশ

কিরেব।

(৩) ইউিনয়ন পিরষদ পরবত অথ বৎসেরর ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ উপ-ধারা

(২)  অনুযায়ী পিরষেদর আয়-ব েয়র চূড়া িহসাব এর িববরণ উপেজলা

িনবাহী অিফসােরর িনকট রণ কিরেব; উপেজলা িনবাহী অিফসার সমি ত

িতেবদন সরকার কতৃক িনধািরত ছেক ডপু ট কিমশনােরর িনকট রণ

কিরেব এবং ডপু ট কিমশনার সমি ত িতেবদন িনধািরত ছেক সরকােরর

িনকট রণ কিরেব।
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িনরী ক
িনেয়াগ

৫৯। ইউিনয়ন পিরষেদর তহিবেলর িহসাবসমূহ সরকার য প িবিহত

কিরেব,  সই প সমেয় ও ােন এবং িনধািরত য়ায় িনযু কান

িনরী ক কতৃক পরীি ত ও িনরীি ত হইেব।

(২)  এই ধারা অনুযায়ী িনযু িনরী ক দ িবিধ,  ১৮৬০  (Penal  Code,

1860) এর ২১ ধারা মেত জনেসবক (Public Servant) বিলয়া গণ হইেবন।

(৩)  িনরী ক তহিবেলর য সকল িহসাব উপ াপেনর জন অনুেরাধ

জানাইেবন, পিরষেদর চয়ারম ান, মত, সই সকল িহসাব িনরী েকর

িনকট উপ াপন কিরেবন বা করাইবার ব ব া হণ কিরেবন।

িনরী কগেণর
মতা

৬০। (১) এইআইন অনুযায়ী িনরী ার েয়াজেন কান িনরী্ ক-

(ক)  িনরী া কায যথাযথভােব পিরচালনার জন িতিন য প আবশ ক

বিলয়া িবেবচনা কিরেবন সই প কান তথ তাহার স ুেখ উপ াপন িকংবা

িলিখতভােব সরবরাহ কিরবার জন চয়ারম ানেক অনুেরাধ কিরেত

পািরেবন;

(খ) য ব উ প কান তথ ািদর জন কিফয়ত িদেত দায়ী, অথবা য

ব র িনয় েণ উ প কান দিলল বা তথ থােক, অথবা সংি ইউিনয়ন

পিরষেদর সদস গেণর সিহত, ারা বা পে কান অংশ বা াথ, ত বা

পেরা ভােব,  এবং তাহার নােমই হউক বা তাহার অংশীদােরর নােমই

হউক, থােক, সই প কান ব েক ব গতভােব উপি ত হইবার জন

িলিখত অনুেরাধ কিরেত পািরেবন; এবং

(গ)  উ প অব ার ি েত তাহার স ুেখ উপ ািপত কান ব েক

উ প কান তথ স েক এক ট ঘাষণা ত কিরয়া উহা া র

কিরবার জন ,  অথবা কান ে র উ র িদবার জন অথবা কান িববিৃত

ত কিরয়া উহা দািখল কিরবার জন অনুেরাধ কিরেত পািরেবন;

(ঘ)  িনরী া কতৃপ িনরী া সমাপনাে িতেবদন দািখল কিরেবন,

যাহােত অন ান িবষেয়র সিহত উে খ থািকেব-

(অ) তহিবল তস েফর ঘটনা;

(আ) পিরষদ তহিবেলর িত, অপচয়, অথবা অপ েয়ােগর ঘটনা;
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(ই) িহসাব র েণর ে অন ান অিনয়ম;

(ঈ) িনরী া কতৃপে র মেত য সকল ব উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) এ

বিণত অিনয়েমর জন ত বা পেরা ভােব দায়ী তাহােদর নাম

িতেবদেন উে খ থািকেত হইেব;

(ঙ) িনরী া কতৃপ , িনরী া িতেবদেনর কিপ পিরষদেক দান কিরয়া,

তাহার অনুিলিপ সরকােরর িনকট রণ কিরেব;

(চ) িনরী া কতৃপ কতৃক িচি ত অিনয়ম সং া সকল িবষেয়, পিরষদ

ত যথাযথ ব ব া হণ কিরেব এবং গহৃীত ব ব া িনরী া কতৃপ ,

সরকারেক অবিহত কিরেব।

(২) যিদ কান ব উপ-ধারা (১) অনুযায়ী িনরী ক কতৃক দ অনুেরাধ

পালন কিরেত অবেহলা কের বা অ ীকৃিত জানায়, তাহা হইেল, িনরী ক, য

কান সময়,  উ িবষয় ট সংি উপেজলা িনবাহী অিফসারেক অবিহত

কিরেত পািরেবন;  উপেজলা িনবাহী অিফসার,  য ব িনরী ক কতৃক

দ অনুেরাধ পালন কিরেত অবেহলা কিরেতেছ বা অ ীকৃিত জানাইয়ােছ

সই ব েক য প উপযু মেন কিরেবন সই প িনেদশ দান কিরেত

পািরেবন এবং উ িনেদশ ঐ ব র জেন অবশ ই পালনীয় হইেব।

িনরী া
সং া
িবিধ ণয়ন
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একাদশ অধ ায়
পিরষেদর কমকতা ও কমচারী

৬১। সরকার িনরী া সং া িবিধ ণয়ন কিরেব, যাহােত অন ান িবষেয়র

মেধ িন িলিখত িবষয়সমূহ অ ভ থািকেব, যথাঃ-

(ক) িনরী া িতেবদন সং া সময়সীমা;

(খ) িহসাবপে র পূণ অসংগিত বা অিনয়ম;

(গ) অথ বা স ি র কান প িত বা অপচয়;

(ঘ)  িনরী া িতেবদেনর উপর ব ব া হেণর সময়সীমাসহ অন ান

করণীয় িবষয়াবলী;

(ঙ) অৈবধভােব অথ দানকারী বা অথ দানকারী কতৃপে র িব ে িবিধ

অনুযায়ী ব ব া হণ স িকত সুিনিদ সুপািরশ;

(চ) িহসাবপে র অভ রীণ িনরী া;

(ছ) িহসাবপে র িবেশষ িনরী া।

ইউিনয়ন
পিরষেদর
কমকতা ও
কমচারী

৬২। েত ক ইউিনয়ন পিরষেদর একজন সিচব, একজন িহসাব সহকারী-

কাম-ক উটার অপােরটর থািকেবন,  যাহারা সরকার বা সরকার কতৃক

িনধািরত কান কতৃপে র মাধ েম িনযু হইেবন।

(২) সরকার, ইউিনয়ন পিরষেদর কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ, চাকুিরর শত

িনধারণ,  বতন-ভাতা দান,  শংৃখলা ও শা মূলক ব ব া হণ,  অবসর

দান ইত ািদ িবষেয় িবিধ ণয়ন কিরেব।

(৩)  পিরষদ,  সরকােরর পুবানুেমাদন েম,  পিরষেদর অন ান সকল

কমকতা ও কমচারীর মতা ও দািয় পালন স িকত িবষেয় িবধান

ণয়ন কিরেব।

(৪)  সরকােরর পূবানুেমাদন েম,  ইউিনয়ন পিরষদ,  েয়াজনেবােধ,

অিতির জনবল িনেয়াগ কিরেত পািরেব,  যাহােদর বতন,  ভাতা সংি

ইউিনয়ন পিরষেদর িনজ তহিবল হইেত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

সরকাির ৬৩।  (১)  িনধািরত শত সােপে পিরষেদর সাধারণ বা িবেশষ কায
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াদশ অধ ায়

কমকতা ও
কমচারীেদর
পিরষেদ
হ া ের
সরকােরর
মতা

স াদেনর লে সরকার তৃতীয় তফিসেল বিণত সরকাির কমকতা বা

কমচারী এবং তাহােদর কাযাবলী িনধািরত সমেয়র জন পিরষেদ হ া র

কিরেত পািরেব,  উ েপ হ া িরত কমকতা বা কমচারীগণ সংি

পিরষেদর ব ব াপনায় দািয় পালন কিরেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন হ া িরত কান সরকাির কমকতা বা কমচারীর

িব ে শৃ লামূলক ব ব া হণ সমীচীন মেন কিরেল পিরষদ এ িবষেয়

াথিমক অনুস ান কিরয়া সংি কমকতা বা কমচারীর িনেয়াগকারী

কতৃপে র িনকট িতেবদন রণ কিরেব।

(৩)  উপ-ধারা  (১)  এর অধীন পিরষেদ হ া িরত কমকতা বা কমচারীগণ

তাহােদর উপর অিপত সাধারণ দািয় ছাড়াও পিরষদ কতৃক, সমেয় সমেয়,

িনধািরত অন ান দািয় পালন কিরেবন।

(৪) উপ-ধারা  (১) এর অধীন হ া িরত কমকতা বা কমচারীগণ পিরষেদর

িনকট এই আইন বা িবিধ অনুযায়ী ানা িরত নেহ উ প সরকাির ক ,

ীম, পিরক না ইত ািদ বা বায়েনর দািয় পালন কিরেবন ।

(৫)  সংি পিরষদ কতৃক ব য়ভার বহেনর মতা অজন না করা পয

উপ-ধারা (১) এর অধীন হ া িরত কমকতা বা কমচারীেদর বতন, ভাতা ও

অন ান আিথক সুিবধা সরকার কতৃক েদয় হইেব।

পিরষেদর
িনবািচত
িতিনিধ ও

কমকতা বা
কমচারীগেণর
স ক

৬৪।  (১)  পিরষেদর ব ব াপনাধীন কমকতা বা কমচারীগেণর আইনগত

অিধকার ও পশাগত াধীনতা িন ত কিরবার লে সরকার িনবািচত

জন িতিনিধ এবং পিরষেদর িনয় ণাধীন বা পিরষেদ হ া িরত কমকতা বা

কমচারীগেণর মেধ স ক িনধারণ িবষয়ক এক ট আচরণ িবিধ (Code of

Conduct) ণয়ন কিরেব।

(২)  পিরষেদর য কান সভায় উপি ত কমকতােদর মতামত সভার

কাযিববরণীেত উে খ থািকেত হইেব।

(৩) িনবািচত কান জন িতিনিধ কান কমকতা বা কমচারীেক কান কায

স াদেনর জন মৗিখক িনেদশনা দান কিরেলও সংি কাজ ট

বা বায়েনর পূেব িলিখতভােব িনেদশনা িদেত হইেব।
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পিরষেদর করােরাপ

পিরষদ
কতৃক
করােরাপ

৬৫। (১) ইউিনয়ন পিরষদ চতথ তফিসেল উি িখত সকল অথবা য কান

কর, রইট, টাল, িফস ইত ািদ িনধািরত প িতেত আেরাপ কিরেত পািরেব।

(২) পিরষদ কতৃক আেরািপত সকল কর, রইট, টাল, িফস ইত ািদ িনধািরত

প িতেত ািপত হইেব এবং সরকার িভ প িনেদশ না িদেল উ

আেরােপর িবষয় ট আেরােপর পূেবই কাশ কিরেত হইেব।

(৩) কান কর, রইট, টাল ও িফস আেরােপর বা উহার পিরবতেনর কান

াব অনুেমািদত হইেল অনুেমাদনকারী কতৃপ কতৃক য তািরখ হইেত

উহা কাযকর হইেব বিলয়া িনেদশ িদেব সই তািরখ হইেত উহা কাযকর

হইেব।

আদশ কর
তফিসল

৬৬। সরকার ইউিনয়ন পিরষেদর জন াক কাশনার মাধ েম আদশ কর

তফিসল ণয়ন কিরেত পািরেব এবং অনু প তফিসল চূড়া ভােব কািশত

হইেল উ আদশ কর তফিসেল উি িখত কেরর পিরমাণ সকল পিরষেদর

জন নমুনা িহসােব গণ হইেব।

কর সং া
দায়

৬৭। (১) কান ব বা জিনসপে র উপর কর, রইট, টাল িকংবা িফস

আেরাপ করা যাইেব িক না উহা িনধারেণর েয়াজেন পিরষদ না টেশর

মাধ েম উ ব েক েয়াজনীয় তথ সরবরাহ কিরেত বা এতদ্সং া

দিললপ ,  িহসাব বই বা জিনসপ দািখল কিরবার জন িনেদশ িদেত

পািরেব।

(২)  এতদুে েশ মতা া পিরষেদর কান সদস বা কমচারী যথাযথ

না টশ দােনর পর কান ইমারত বা অ ন কর আেরাপেযাগ িক না উহা

যাচাই কিরবার জন উ ইমারত বা অ েন েবশ কিরেত পািরেবন।

কর সং হ ও
আদায়,

ইত ািদ

৬৮।  (১)  এই আইেন িভ প িবধান না থািকেল,  এই আইেনর অধীন

আেরাপেযাগ সকল কর,  রইট,  টাল বা িফস িনধািরত ব কতৃক

িনধািরত প িতেত আদায় কিরেত হইেব।

(২) এই আইেনর অধীন পিরষদ কতৃক দাবীেযাগ সকল কর, রইট, টাল,

িফস এবং অন ান অথ সরকাির দািব িহসােব আদায়েযাগ হইেব।
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েয়াদশ অধ ায়
সরকােরর মতা

(৩) এতদুে েশ মতা া পিরষেদর য কান সদস বা কমকতা িনধািরত

প িতেত বেকয়া কান কর, রইট, টাল বা িফস আদােয়র জন জিনসপ

বােজয়া ও িন ি কিরেত পািরেব।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সে ও, সরকার কান পিরষদেক এই আইেনর

অধীন াপ সকল অনাদায়ী কর, রইট, টাল, িফস বা অন ান বেকয়া অথ

আদায় কিরবার উে েশ সংি ব র মািলকানাধীন াবর ও অ াবর

স ি াক এবং িব য় কিরবার মতা দান কিরেত পািরেব।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন দ মতা কান্ কমকতা বা কান্ ণীর

কমকতা িক কাের েয়াগ কিরেবন তাহা সরকার িবিধ ারা িনধারণ কিরেব

।

কর িনধারণ,

মূল ায়ন
ইত ািদর
িব ে
আপি

৬৯। এই আইেনর অধীন ধায কান কর,  রইট,  টাল বা িফস বা

এতদ্সং া কান স ি র মূল ায়ন অথবা কান ব কতৃক উহা

দােনর দািয় স েক কান আপি িলিখত দরখাে র মাধ েম িনধািরত

কতৃপে র িনকট এবং িনধািরত সময় ও প িতেত উ াপন কিরেত হইেব।

কর িবিধ ৭০। (১) পিরষদ কতৃক ধাযকৃত সকল কর, রইট, টাল, িফস এবং অন ান

দািব িবিধ ারা িনধািরত প িতেত ধায,  আেরাপ,  ইত ািদ পিরচালনা ও

িনয় ণ করা যাইেব।

(২)  এই ধারায় উি িখত িবষয় স িকত িবিধেত অন ান িবষেয়র মেধ

করদাতােদর করণীয় এবং কর ধাযকারী ও আদায়কারী কমকতা ও অন ান

কতৃপে র মতা ও দািয় স েক িবধান থািকেব।

পিরষেদর
রকড,

ইত ািদ
পিরদশেনর
মতা

৭১।(১) সরকার বা সরকার কতৃক মতা া য কান কমকতা পিরষদেক

িন প িনেদশ িদেত পািরেব, যথাঃ-

(ক)  পিরষেদর হফাজেত বা িনয় ণাধীন য কান রকড,  র জ ার বা

অন ান নিথপ উপ াপনঃ

তেব শত থােক য, েয়াজেন এই সকল রকড, র জ ার বা নিথপে র

ফেটাকিপ রািখয়া মূল কিপ ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ সংি পিরষেদ ফরত
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িদেত হইেব;

(খ) য কান িরটান, ান, া লন, আয়-ব য় িববরণী ইত ািদ দািখল;

(গ) পিরষদ সংি য কান তথ বা িতেবদন সরবরাহ।

(২) পিরষেদর আেয়র উৎস িহসােব কান দািব পিরত াগ বা কান িত ান

ব কিরয়া দওয়ার পূেব সরকােরর পূবানুমিত হণ কিরেত হইেব।

(৩) ডপু ট কিমশনার বা তৎকতৃক মতা া য কান কমকতা য কান

পিরষদ এবং পিরষেদর নিথপ , াবর অ াবর স ি , সমা ও চলমান

উ য়ন ক সহ য কান িনমাণ কাজ পিরদশন কিরেত পািরেবন।

(৪) পিরষেদর চয়ারম ান, সিচব ও অন ান কমকতা বা কমচারীগণ উপ-

ধারা (১) অনুযায়ী িনযু কমকতােক সহেযািগতা কিরেত বাধ থািকেবন।

(৫)  সরকার,  িনধািরত প িতেত,  িনিদ সময় পর পর েত ক পিরষেদর

শাসিনক কায ম সং া পারফরেম অিডট স কিরেব।

কািরগির
তদারিক ও
পিরদশন

৭২। সরকার কতৃক িনধািরত প িতেত কান িবভােগর িবভাগীয় ধান এবং

তৎকতৃক মেনানীত কািরগির কমকতাগণ পিরষেদর মাধ েম বা বায়নাধীন

উ িবভােগর উ য়ন ক সমূহ এবং সংি রকড ও নিথপ পিরদশন

কিরেত পািরেবন।

সরকােরর
িদক
িনেদশনা
দান এবং

তদ
কিরবার
মতা

৭৩। (১) এই আইেন যাহা িকছই থাকুক না কন, সরকার, সরকােরর নীিতর

সােথ স িত রািখয়া য কান পিরষদেক আিথক ব ব াপনা,  কমকতা ও

কমচারী ব ব াপনা, িবিভ কার ক ণয়ন ও কে র উপকারেভাগী

িনবাচন,  পিরষদ ও ওয়াড সভার কায ম পিরচালনা,  ইত ািদ িবষেয় িদক

িনেদশনা দান কিরেত পািরেব,  এবং পিরষদ উ প িদক িনেদশনা

বাধ তামুলকভােব অনুসরণ কিরেব।

(২) কান ক বা বায়ন বা কান প আিথক অিনয়ম বা পিরষেদর অন

য কান অিনয়েমর িবষেয় া অিভেযাগ সরকার বা সরকার কতৃক িনযু

এক বা একািধক কমকতা তদ কিরেত পািরেবন এবং সংি পিরষদ উ

তদ কাজ পিরচালনায় সহেযািগতা কিরেবন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদ স াদেনর পর তদে র ফলাফেলর উপর
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িভি কিরয়া সরকার, এই আইেনর িবধান সােপে , দায়ী ব , কমকতা ও

কমচারী বা পিরষেদর িব ে ব ব া হণ কিরেত পািরেব।

পিরষদ,

পিরষেদর
চয়ারম ান,

সদস ও
দািয় া
কমকতােদর
িব ে
ব ব া হণ

৭৪। (১) যিদ সরকােরর িনকট এই মেম তীয়মান হয় য, কান পিরষদ বা

পিরষেদর চয়ারম ান,  সদস ও দািয় া কমকতারা এই আইন বা

সরকােরর অন কান আেদশ ারা িনধািরত দািয় স াদেন ব থ হইয়ােছ,

তাহা হইেল, সরকার অথবা সরকার কতৃক িনধািরত কতৃপ িলিখত আেদশ

ারা িনধািরত সমেয়র মেধ উ প দািয় পালেনর জন পিরষদ বা

চয়ারম ানেক িনেদশ িদেত পািরেব।

(২)  উপ-ধারা  (১)  অনুযায়ী িনধািরত সমেয়র মেধ দািয় স াদেন বা

আেদশ পালেন ব থ হইেল সরকার সংি েদর যু সংগত সুেযাগ দান

কিরয়া, কারণ দশাইেবন এবং উ প দািয় স াদন বা আেদশ পালেনর

জন য কান কমকতা বা কতৃপ েক দািয় পালনােথ িনেয়াগ কিরেবন

এবং এতদ্সংি আিথক সংে ষ,  েযাজ ে ,  পিরষেদর তহিবল বা

সংি েদর ব গত তহিবল হইেত বহেনর িনেদশ দান কিরেবন।

পিরষেদর
িস া ,

কাযিববরণী,
ইত ািদ
বািতল বা
িগতকরণ

৭৫।(১) সরকার য়ং অথবা পিরষেদর চয়ারম ান বা সদস বা দািয় া

কমকতা বা অন কান ব র আেবদেনর ি েত পিরষেদর য কান

কাযিববরণী বা িস া বািতল বা িগত কিরেত পািরেব,  যিদ উ প

িস া বা কাযিববরণী-

(ক) আইনসংগতভােব গহৃীত না হইয়া থােক;

(খ) এই আইন বা অন কান আইেনর পিরপ ী বা অপব বহারমূলক হইয়া

থােক;

(গ) মানুেষর জীবন, া , জনিনরাপ া এবং সা দািয়ক স ীিত মিকর

স ুখীন কের অথবা দা া বা ঝগড়া-িববােদর সৃ র স াবনা সৃ কের;

অথবা

(ঘ) সরকার কতৃক জািরকৃত িদকিনেদশনামূলক িস াে র পিরপ ী হয়।

(২)  উপ-ধারা  (১)  অনুযায়ী কান িস া বা কাযিববরণী বািতল বা িগত

কিরবার পূেব সরকার সংি পিরষদেক যথাযথ নািনর সুেযাগ িদয়া উ

নানীর িভি েত সংি পিরষেদর কাযিববরণী বা িস া বািতল বা
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সংেশাধন বা চূড়া কিরেব।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পিরষেদর কান িস া বা কাযিববরণী বািতল বা

সংেশাধন করা েয়াজন মেন কিরেল, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী চূড়া িস া

হেণর পূব পয সরকার সামিয়কভােব উ কাযিববরণীর িস া িগত

কিরেত পািরেব।

পিরষেদর
বািষক,

আিথক ও
শাসিনক
িতেবদন

৭৬।(১) পিরষদ েত ক বৎসর সরকার কতৃক িনধািরত ফরেম ও প িতেত

পিরষেদর বািষক,  আিথক ও শাসিনক িতেবদন ত কিরেব এবং

পরবত বৎসেরর ৩০ সে েরর মেধ উহা সরকােরর িনকট রণ কিরেব

।

(২) উপ-ধারা (১) এ দ িনধািরত সমেয়র মেধ িতেবদন কাশ কিরেত

না পািরেল সরকার পিরষেদর অনুকূেল অনুদান দান িগত রািখেত

পািরেব।

(৩) পিরষেদর সিচব চয়ারম ােনর সে পরামশ েম উ িতেবদন ত

কিরেবন এবং উহা চূড়া অনুেমাদেনর জন পিরষেদর সভায় উপ াপন

কিরেবন।

(৪) ইউিনয়ন পিরষেদর শাসিনক িতেবদন উপেজলা িনবাহী অিফসােরর

িনকট রণ কিরেত হইেব এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার সমি ত

িতেবদন সরকার কতৃক িনধািরত ছেক ডপু ট কিমশনােরর িনকট রণ

কিরেবন এবং ডপু ট কিমশনার সমি ত িতেবদন িনধািরত ছেক

সরকােরর িনকট রণ কিরেবন।

(৫) সরকার উপ-ধারা (৪) অনুসাের া সমি ত বািষক িতেবদন সংসেদর

পরবত অিধেবশেন উপ াপন কিরেব।

পিরষদ
বািতল ও
পুনঃিনবাচন

৭৭।  (১)  সরকার িন িলিখত কারেণ যথাযথ তদ পূবক সরকাির গেজট

াপন ারা পিরষদ বািতল কিরেত পািরেব, যথাঃ-

(ক) িনধািরত সমেয়র মেধ পরবত অথ বৎসেরর বােজট পাশ কিরেত ব থ

হইেল; অথবা

(খ) পিরষেদর ৭৫% (শতকরা ৭৫ ভাগ) িনবািচত সদস পদত াগ কিরেল;

অথবা
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চতদশ অধ ায়
তথ াি র অিধকার

(গ) পিরষেদর ৭৫% (শতকরা ৭৫ ভাগ) িনবািচত সদস এই আইেনর অধীন

অেযাগ হওয়ার কারেণ অপসািরত হইেল ; অথবা

(ঘ) পিরষদ মতার অপব বহার কিরেল; অথবা

(ঙ) সরকােরর িবেবচনায় কান পিরষদ এই আইন ও অন ান আইন বা িবিধ

এবং সরকােরর সাকুলার, পিরপ ইত ািদর মাধ েম অিপত দািয় পালেন

ধারাবািহকভােব ব থ হইেলঃ

তেব শত থােক য, পিরষদ বািতল কিরবার পূেব পিরষদেক যু সংগতভােব

নানীর সুেযাগ িদেত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পিরষদ বািতেলর আেদশ াপন জারীর তািরখ

হইেত কাযকর হইেব এবং গেজট াপেনর কিপ িনবাচন কিমশেন

রণ কিরেত হইেব।

(৩)  উপ-ধারা  (১)  অনুযায়ী াপন জারীর তািরখ হইেত পিরষেদর

চয়ারম ান ও সকল সদেস র আসন শূন হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব এবং

উ আসন শূন হইবার অনূ ন ১৮০  (একশত আিশ)  িদেনর মেধ

পুনঃিনবাচন অনু ােনর মাধ েম পিরষদ পুনগ ঠত হইেব।

(৪)  পুনগ ঠত পিরষেদর সদস গণ পিরষেদর অবিশ ময়ােদর জন

িনবািচত হইেবন এবং দািয় পালন কিরেবন।

(৫)  পিরষদ বািতল হইবার এবং পুনগ ঠত হইবার অ বত কালীন সমেয়

সরকার কতৃক িনযু এক ট শাসিনক কিম ট পিরষেদর যাবতীয় কায ম

পিরচালনা কিরেব।

(৬)  পিরষেদর সকল স দ ও দায় উপ-ধারা  (৪)  অনুযায়ী পুনগ ঠত

পিরষেদর উপর দািয় হেণর পর হইেত পিরষেদর অবিশ ময়াদকাল

পয এবং উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী গ ঠত শাসিনক কিম টর উপর দািয়

হেণর তািরখ হইেত পিরষদ পুনগঠন হওয়া পয বতাইেব।

তথ াি র
অিধকার

৭৮।  (১)  চিলত আইেনর িবধান সােপে ,  বাংলােদেশর য কান

নাগিরেকর পিরষদ সং া য কান তথ ,  িনধািরত প িতেত,  াি র
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অিধকার থািকেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছই থাকুক না কন, সরকার জন াথ এবং ানীয়

শাসিনক িনরাপ ার ােথ গেজট াপন ারা,  য কান রকড বা

নিথপ ািসফাইড রকড িহসােব িবেশষ ণীভ কিরেত পািরেব।

(৩)  কান ব র উ প িবেশষ ণীভ রকড ও নিথপে র তথ

জািনবার অিধকার থািকেব না এবং পিরষদ এই সং া য কান আেবদন

অ াহ কিরেত পািরেব।

(৪) সরকার, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা, এলাকার জনসাধারেণর িনকট

সরবরাহেযাগ তেথ র এক ট তািলকা কােশর জন পিরষদেক আেদশ

িদেত পািরেব।

তথ
সরবরােহর
প িত

৭৯। (১) কান ব র কান তেথ র েয়াজন হইেল তাহােক িনধািরত ফরেম

এবং িনধািরত িফ িদয়া পিরষেদর চয়ারম ােনর বরাবের িলিখত আেবদন

কিরেত হইেব; উ দরখা নামঞ্জরু বা অন প িন ি না হইেল সিচব

িনিদ সমেয়র মেধ যািচত তথ সরবরাহ কিরেবন।

(২)  কান ব র আেবদন নামঞ্জরু হইেল উ নামঞ্জেুরর কারণ

তাহােক িলিখতভােব জানাইেত হইেব।

তথ
দােনর

বাধ বাধকতা

৮০। (১) পিরষেদর সিচব বা দািয় া অন কান কমকতা বা কমচারী এই

অধ ােয় বিণত না টফাইড রকডপ ব তীত অন ান তথ িনধািরত

প িতেত িনিদ ময়ােদর মেধ সরবরাহ কিরেত বাধ থািকেব।

(২)  যিদ সিচব বা দািয় া কমকতা বা কমচারী িনিদ ময়ােদর মেধ

উ প তথ সরবরাহ না কেরন, তাহা হইেল িতিদেনর িবলে র জন ৫০/-

(প াশ)  টাকা হাের জিরমানা িদেত হইেব এবং উ জিরমানার অথ

পিরষেদর তহিবেল জমা হইেব।

(৩) পিরষেদর সিচব বা দািয় া কমকতা বা কমচারী যিদ তথ সরবরাহ

না কেরন,  অথবা যিদ তাহার জানা সে ও অসত বা ভল তথ সরবরাহ

কেরন,  তাহা হইেল িতিন অনূ ন ১,০০০/-  (এক হাজার)  টাকা অথ দে

দ ত হইেবন।
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প দশঅধ ায়
টউেটািরয়াল ু ল, কািচং স ার, াইেভট হাসপাতাল, ইত ািদ িনবি করণ

সরল
িব ােস কৃত
কায র ণ

৮১। এই আইন,  িবিধ বা িবধান বা আেদেশর অধীন সরল িব ােস কৃত

কান কােযর ফেল কান ব িত হইেল বা িত হইবার স াবনা

থািকেল ত ন সরকার, পিরষদ বা উহােদর িনকট হইেত মতা া কান

ব র িব ে কান দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অন কান

আইনগত কায ম হণ করা যাইেব না।

টউেটািরয়াল
ু ল, কািচং
স ার
ইত ািদ
িনবি করণ

৮২।  (১)  এই আইন কাযকর হওয়ার তািরেখ বা তৎপরবত েত পিরষদ

এলাকায় পিরষেদর িনব ন ব তীত বসরকািরভােব বা ব গতভােব

পিরচািলত টউেটািরয়াল ু ল বা কািচং স ার চালু করা যাইেব না; উ প

িনব েনর জন িনধািরত প িতেত পিরষেদর চয়ারম ান বরাবের আেবদন

কিরেত হইেব এবং উ প আেবদন াি র পর পিরষদ েয়াজনীয় তদ

কিরয়া সে াষজনক িবেবিচত হইেল পিরষদ সভার অনুেমাদ েম িনব েনর

অনুমিত দান কিরেব ।

(২) এই আইন জাির হওয়ার সময় য সকল টউেটািরয়াল ু ল বা কািচং

স ার চালু থািকেব স সকল িত ান সরকার কতৃক িনিদ সমেয়র মেধ

িনধািরত প িতেত িনব েনর জন আেবদন কিরেল পিরষদ সংি

িত ানেক িনব ন কিরেবঃ

তেব শত থােক য, কান সরকাির স ি েত সরকােরর পূবানুেমাদন ব তীত

এই ধরেনর টউেটািরয়াল ু ল বা কািচং স ার চালু কিরবার আেবদন

কিরেল উহা িনব ন করা যাইেব নাঃ

আরও শত থােক য, সরকাির স ি েত পূব হইেত চালুকৃত িত ান িনিদ

সমেয়র মেধ সরকাির স ি ব বহার সং া অনুমিত না পাইেল উ প

িত ােনর িনব ন িনিদ সমেয়র পর বািতল বিলয়া গণ হইেব।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন িনবি ত িত ট িত ােনর িনব ন পাচঁ

বৎসর অ র অ র সরকার কতৃক িনধািরত িফ িদয়া নবায়ন কিরেত হইেব।

াইেভট
হাসপাতাল,

ইত ািদ
িনবি করণ

৮৩।  (১)  এই আইন কাযকর হওয়ার তািরেখ বা তৎপরবত েত পিরষেদর

এখিতয়ারাধীন এলাকায় পিরষেদ যথািনয়েম িনব ন ব তীত কান াইেভট

হাসপাতাল, প ারােমিডক াল ইনি টউট ইত ািদ িত া করা যাইেব না।
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(২)  এই আইন জাির হওয়ার সময় য সকল াইেভট হাসপাতাল,

প ারােমিডক াল ইনি টউট চালু থািকেব স সকল িত ান সরকার কতৃক

িনিদ সমেয়র মেধ িনধািরত প িতেত িনব েনর জন আেবদন কিরেল

পিরষদ সংি িত ানেক িনব ন কিরেবঃ

তেব শত থােক য, কান সরকাির স ি েত সরকােরর পূবানুেমাদন ব তীত

এই ধরেনর াইেভট হাসপাতাল, প ারােমিডক াল ইনি টউট চালু কিরবার

আেবদন কিরেল উহা িনব ন করা যাইেব নাঃ

আরও শত থােক য, সরকাির স ি েত পূব হইেত চালুকৃত িত ান িনিদ

সমেয়র মেধ সরকাির স ি ব বহার সং া অনুমিত না পাইেল উ

িত ােনর িনব ন িনিদ সমেয়র পর বািতল বিলয়া গণ হইেব।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন িনবি ত িত ট িত ােনর িনব ন ৫

(পাচঁ) বৎসর অ র অ র সরকার কতৃক িনধািরত িফ িদয়া নবায়ন কিরেত

হইেব।

িনবি করেণ
ব থতার দ

৮৪। কান ব পিরষেদর িনব ন ব তীত কান টউেটািরয়াল ু ল, কািচং

স ার,  াইেভট হাসপাতাল বা প ারােমিডক াল ইনি টউট াপন বা

পিরচালনা কিরেল অথবা উ প িত ান বা হাসপাতােলর িনব ন বািতল

কিরবার পরও উহা পিরচালনা অব াহত রািখেল অনিধক ৫,০০০/-  (পাচঁ

হাজার)  টাকা অথদে দ ত হইেব এবং উ প অথদ আেরােপর

তািরেখর পেরও সংি িত ান বা হাসপাতাল পিরচালনা ব না কিরেল

িতিদেনর জন পাচঁশত টাকা হাের অিতির জিরমানা িদেত হইেব।

পিরষদ
কতৃক িফ
আদায়

৮৫। পিরষদ উহার এখিতয়ারাধীন এলাকায় িনবি ত টউেটািরয়াল ু ল,

কািচং স ার, াইেভট হাসপাতাল, প ারােমিডক াল ইনি টউট ইত ািদর

িনকট হইেত সরকার কতৃক িনধািরত হাের বাৎসিরক িফ আদায় কিরেত

পািরেব।

পুনঃিনবি করণ ৮৬।  (১)  কান টউেটািরয়াল ু ল,  কািচং স ার,  াইেভট হাসপাতাল,

প ারােমিডক াল ইনি টউট ইত ািদর িনব ন ধারা ৮২ এবং ৮৩ এর

শতাংেশ বিণত অিনয়ম ব তীত, িনজ ব ত েয়র কারেণ বািতল হইয়া ধারা

৮৪ অনুযায়ী দ া হইেল জিরমানা দােনর ছয় মােসর মেধ ি ণ
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ষাড়শ অধ ায়
অন ান ানীয় কতৃপ , অপরাধ, দ ইত ািদ

পিরমাণ জিরমানাসহ পুনঃিনবি করেণর জন িনধািরত প িতেত কারণ

উে খ পূবকআেবদন কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা  (১) এর অধীন দািখলকৃত আেবদন তদ পূবক সে াষজনক

িবেবিচত হইেল পিরষদ সংি িত ানেক পুনঃিনব ন কিরেত পািরেবঃ

তেব শত থােক য, কান িত ান এই ধারার অধীেন পুনঃিনব েনর সুেযাগ

একবােরর বিশ হণ কিরেত পািরেব না।

যৗথ কিম ট ৮৭। কান অিভ উে শ সাধেনর জন কান ইউিনয়ন পিরষদ অন য

কান ইউিনয়ন পিরষদ অথবা পিরষদসমূেহর সােথ বা কান পৗরসভা

অথবা পৗরসভাসমূেহর সােথ অথবা কান ানীয় কতৃপ অথবা

কতৃপ সমূেহর সােথ যৗথ াথ সংি িবষেয় যৗথ কিম ট গঠন কিরেত

পািরেব এবং কিম টর কায পিরচালনার জন িবধান ণয়েনর মতাসহ

য কান মতা েয়ােগর মতা অপণ কিরেত পািরেব।

পিরষদ ও
পৗরসভার
মেধ িবেরাধ

৮৮। যিদ দুই বা তেতািধক পিরষদ অথবা কান পিরষদ এবং পৗরসভার

মেধ অথবা কান পিরষদ এবং ানীয় কতৃপে র মেধ িবেরাধ দখা দয়,

তাহা হইেল িবষয় ট মীমাংসার জন -

(ক)  সংি প সমূহ একই জলার হইেল,  ডপু ট কিমশনােরর িনকট

পাঠাইেত হইেব;

(খ)  সংি প সমূহ একই িবভােগ হইেল,  িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট

পাঠাইেত হইেব; এবং

(গ)  সংি প সমূহ িভ িভ িবভােগর হইেল অথবা এক ট প

ক া নেম বাড হইেল সরকােরর িনকট পাঠাইেত হইেব; এবং মত,

িবভাগীয় কিমশনার অথবা সরকােরর িস া ই চূড়া হইেব।

অপরাধ ও
দ

৮৯। (১) প ম তফিসেল বিণত অপরাধসমূহ এই আইেনর অধীেন দ নীয়

অপরাধ িহসােব গণ হইেব।

(২)  এই আইেনর অধীেন কান অপরােধর জন সেবা ১৫,০০০  (পেনর
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স দশ অধ ায়
িবিবধ

হাজার)  টাকা পয অথদ দান করা যাইেব এবং উ অপরােধর

পুনরাবিৃ ঘ টেল থমবার অপরাধ সংঘটেনর পর উ অপরােধর সােথ

পুনরায় জিড়ত থািকবার সময়কােল িতিদেনর জন সেবা ২০০ (দুইশত)

টাকা পয অথদ দান করা যাইেব।

অপরােধর
আেপাষ
রফা

৯০। চয়ারম ান অথবা িনধািরত কতৃপ কতৃক সাধারণভােব অথবা

িবেশষভােব মতা া কান ব বা কমকতা এই আইেনর অধীেন কান

অপরােধর আেপাষ মীমাংসা কিরেত পািরেবন।

অপরাধ
িবচারােথ
হণ

৯১। পিরষদ কতৃক মতা া কান ব র িনকট হইেত িলিখত কান

অিভেযাগ ব তীত কান আদালত,  এই আইেনর অধীন কান অপরাধ

িবচারােথ হণ কিরেত পািরেব না।

পুিলশ
কমকতার
দািয় ও
কতব

৯২। েত ক পুিলশ কমকতার দািয় ও কতব হইেব -

(ক) এই আইেন বিণত কান অপরাধ সংঘটেনর চ া বা অপরাধ সংঘটেনর

খবর স েক অনিতিবলে পিরষেদর চয়ারম ান বা সিচব বা অন কান

কমকতােক অবিহত করা;

(খ)  পিরষেদর চয়ারম ান,  সিচব বা অন কান কমকতার িলিখত

অনুেরােধর িভি েত আইনস ত দািয় পালেন সহায়তা করা।

অৈবধ দখল ৯৩। (১) কান ব কান পিরষেদর জায়গা, সড়ক অথবা নদমার বা তার

অংশ িবেশষ ায়ী বা অ ায়ীভােব অৈবধ দখল কিরেত পািরেব না।

(২)  পিরষদ না টশ দােনর মাধ েম,  অৈবধ দখলকারী ব েক িনিদ

সমেয়র মেধ অৈবধভােব দখলকৃত ানসমূহ হইেত তাহার স দ বা

স ি অপসারণ কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব এবং িনিদ সমেয়র মেধ

তাহা অপসারণ করা না হইেল পিরষদ ীয় উেদ ােগ তাহা অপসারেণর

ব ব া কিরেব এবং এই বাবদ খরেচর অথ এই আইন মাতােবক অৈবধ

দখেলর জন দায়ী ব র উপর পিরষেদর পাওনা িহসােব ধায হইেব।

(৩) অন কান আইেন যাহাই থাকুক না কন, এই ধারা অনুসাের অপসািরত
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অথবা অপসারণেযাগ মালামােলর জন অৈবধ দখলদারেক কান কার

িতপূরণ দওয়া হইেব না।

আপীল
আেদশ

৯৪। এই আইন,  িবিধ বা িবধান অনুসাের পিরষদ কতৃক দ কান

আেদেশর ফেল কান ব সং ু হইেল িতিন িবিধ ারা িনধািরত

প িতেত,  িনধািরত কতৃপে র িনকট আিপল কিরেত পািরেবন;  এবং এই

আিপেলর উপর িনধািরত কতৃপে র িস া চূড়া হইেব এবং ইহার

িব ে কান আদালেত কান উ াপন করা যাইেব না।

ায়ী
আেদশ

৯৫। সরকার, সমেয় সমেয়, ায়ী আেদশ ারা-

(ক)  ানীয় পিরষদ ও ানীয় কতৃপে র মেধ স ক িনধারণ ও িনয় ণ

কিরেত পািরেব;

(খ) ানীয় পিরষদ ও সরকাির দ রসমূেহর কাযাবলীর সম য় সাধন কিরেত

পািরেব;

(গ) ানীয় পিরষদেক আিথক সহায়তা দানসহ িবেশষ শেত িবেশষ িবেশষ

ে মঞ্জরুী দান কিরেত পািরেব;

(ঘ) কান ানীয় পিরষদ কতৃক অন ানীয় পিরষদেক চাদঁা দােনর ব ব া

কিরেত পািরেব; এবং

(ঙ)  এই আইেনর উে শ পূরণকে ানীয় পিরষদেক সাধারণ িনেদশনা

দান কিরেত পািরেব।

িবিধ
ণয়েনর
মতা

৯৬। এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার িন বিণত সকল অথবা য

কান িবষেয় িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব, যথাঃ-

(ক) চয়ারম ান ও সদস গেণর মতা ও কাযাবলী;

(খ) সংরি ত আসেনর মিহলা সদস েদর মতা ও িবেশষ কাযাবলী;

(গ) পিরষেদর পে চ স াদন;

(ঘ) পিরষদ কতৃক য সকল রকড, িরেপাট র ণােব ণ, ত বা কাশ

করা হইেব তাহা িনধারণ;
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(ঙ) পিরষেদর কমকতা ও কমচারীগেণর িনেয়াগ ও চাকুিরর শতাবলী;

(চ)  তহিবল ও িবেশষ তহিবলসমূেহর ব ব াপনা,  পিরচালনা,  িনয় ণ,

ত াবধান ও িবিনেয়াগ;

(ছ) বােজট ণয়ন ও অনুেমাদন এবং এতদ্সং া অন ান িবষয়;

(জ) িহসাব র ণ এবং িনরী ণ;

(ঝ) পিরষেদর স ি র ব ব াপনা, সংর ণ ও হ া র;

(ঞ)  উ য়ন পিরক না ণয়ন,  িনয় ণ,  সমি তকরণ,  অনুেমাদন ও

বা বায়ন;

(ট)  পিরষেদর অেথর বা স ি র িতসাধন বা িবন করণ বা মতার

অপ েয়ােগর জন পিরষেদর কমকতা ও কমচারী এবং অন কান ব র

দায়-দািয় িনধারণ কিরবার প িত;

(ঠ) কর, রইট, টাল এবং িফস ধায, আদায় ও িনয় ণ স িকত যাবতীয়

িবষয়;

(ড) পিরষেদর আেদেশর িব ে আিপেলর কতৃপ িনধারণ প িত;

(ঢ) পিরষদ পিরদশেনর প িত এবং পিরদশেকর মতা।

িবধান
ণয়েনর
মতা

৯৭। এই আইেনর উে শ পূরণকে পিরষদ, সরকােরর পূবানেুমাদন েম,

এই আইন বা কান িবিধর সিহত অসাম স পূণ নয় এই প িবধান ণয়ন

কিরেত পািরেব এবং উ মতার সামি কতােক ু ণ্ন না কিরয়া অনু প

িবধােন িন প িবষেয় িবধান করা যাইেব, যথাঃ-

(ক) পিরষেদর কাযাবলী পিরচালনা;

(খ) সভা আহবান;

(গ) সভার কারাম িনধারণ;

(ঘ) সভার কাযিববরণী িলখন;

(ঙ) সভায় গৃহীত াব বা বায়ন;

(চ) ায়ী কিম টর িবষয়ািদ ও কাযাবলী পিরচালনা;
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(ছ) সাধারণ সীলেমাহর হফাজত ও ব বহার;

(জ) কান সদস , কমকতা বা কমচারীেক পিরষেদর চয়ারম ােনর মতা

অপণ;

(ঝ)  পিরষেদর অিফেসর িবভাগ ও শাখা গঠন এবং সব কােজর পিরিধ

িনধারণ;

(ঞ) গবািদ প ও অন ান াণীর িব য় র জি করণ;

(ট) সাধারেণর ব বহায স ি র ব ব াপনা ও িনয় ণ;

(ঠ) শান ও কবর ান িনয় ণ;

(ড) সং ামক রাগ িতেরাধ ও িনয় ণ;

(ঢ) অৈবধ দখল রাধকরণ;

(ণ) গবািদ প র খায়াড় ব ব াপনা ও িনয় ণ;

(ত)  িশ া সফর,  পযেব ণ ইত ািদ উপলে সরকাির বা বসরকািরভােব

িবেদশ মণ;

(থ) এইআইেনর অধীন িবধান ারা িনয় ণেযাগ অন য কান িবষয়।

িবিধ ও
িবধান

সং া
সাধারণ
িবধান,

ইত ািদ

৯৮।  (১)  পিরষদ স িকত িবিধ ও িবধােনর কিপ পিরষদ অিফেস

পিরদশন ও িব েয়র জন রািখেত হইেব।

(২) সরকার নমুনা িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব এবং এই প কান নমুনা

িবধান ণীত হইেল পিরষদ িবধান ণয়েনর ে উ নমুনা অনুসরণ

কিরেব।

িনধািরত
কিতপয়
িবষয়

৯৯। এই আইেনর অধীন কান কাজ কিরবার জন িনধািরত থাকা সে ও

যিদ কান কতৃপ কতৃক বা কান্ প িতেত তাহা করা হইেব তৎস েক

কান িবধান না থােক তাহা হইেল উ কাজ সরকার কতৃক িনেদিশত

কতৃপ িনধািরত প িতেত স কিরেব।

থম
িনবাচেনর
জন পিরষদ

১০০। এই আইেনর অধীন পিরষেদর থম িনবাচেনর উে েশ এই আইন

জাির হইবার পূব পয য সকল পিরষেদর অ িছল, সরকার িভ প
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এবং ওয়াড কান আেদশ না িদেল,  এই আইেনর অধীন ঘািষত ইউিনয়ন বিলয়া গণ

হইেব এবং উ ানীয় সরকার িত ােনর সকল ওয়ােড ধারা ১৩ অনুযায়ী

সীমানা িনধািরত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব।

অসুিবধা
দরূীকরণ

১০১। এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর কিরবার ে কান অসুিবধা দখা

িদেল সরকার, উ অসুিবধা দরূীকরণাথ, আেদশ ারা, েয়াজনীয় য কান

ব ব া হণ কিরেত পািরেব।

মতা
অপণ

১০২। (১) সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, এই আইন বা িবিধসমূেহ

বিণত,  যেকান মতা িবভাগীয় কিমশনার বা তাহার অধীন কান

কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব।

(২) িবভাগীয় কিমশনার, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, তাহার উপর অিপত

যেকান মতা তাহার অধীন অন কান কমকতােক অপণ কিরেত

পািরেব।

লাইেস ও
অনুেমাদন

১০৩। (১) এই আইন অথবা িবিধ অথবা িবধােন যাহা িকছই থাকুক না কন,

কান কাজ স াদন কিরবার জন পিরষেদর অনুমিত বা অনুেমাদেনর

েয়াজন হইেল, উ অনুমিত বা অনুেমাদন িলিখত আকাের দান কিরেত

হইেব।

(২) পিরষদ কতৃক অথবা পিরষেদর কতৃে র অধীন দ সকল লাইেস

অনুেমাদন বা অনুমিত চয়ারম ান কতৃক অথবা চয়ারম ােনর

অনুেমাদন েম িবিধ ও িবধান ারা পিরষেদর মতা া কান কমকতা

কতৃক া িরত হইেত হইেব।

পিরষেদর
িব ে
মাক মা
দােয়র

১০৪। সরকািরভােব দািয় পালনকােল কান পিরষদ িকংবা কান সদস ,

কমকতা বা কমচারী ারা কৃত কান কাজ,  বা কাজ করা হইয়ােছ বিলয়া

মেন হইেল,  স স েক িলিখতভােব না টশ দােনর পর একমাস

অিতবািহত না হইেল তাহার িব ে কান মাক মা দােয়র করা যাইেব না

এবং এই ে পিরষেদর িনকট িলিখত না টশ অিফেস িবিল কিরেত বা

পৗছাইেত হইেব এবং কান সদস ,  কমকতা বা কমচারীর ে িলিখত

না টশ তাহার িনকট পৗছাইেত হইেব িকংবা তাহার অিফেস বা আবািসক

ঠকানায় পৗছাইেত হইেব এবং না টেশ ফিরয়াদী হইেত ই ক ব তাহার
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এই প পদে েপর কারণ, িনজ নাম ও আবািসক ঠকানা উে খ কিরেবন;

এবং মাক মা আজেত এই মেম এক ট িববিৃত অ ভ থািকেত হইেব য,

উপেরা ব ব া অনুযায়ী না টশ পাঠােনা হইয়ােছ।

না টশ ও
উহা
জািরকরণ

১০৫। এই আইন বা িবিধ বা িবধােনর অধীন কান ব কতৃক কান িকছ

কিরবার অথবা না কিরবার েয়াজন হইেল সংি ব েক তাহা

িতপালেনর সময় িনেদশপূবক না টশ জাির কিরেত হইেব।

কাশ
রকড

১০৬। এই আইেনর অধীন তকৃত এবং সংরি ত যাবতীয় রকড এবং

র জ ার, সা আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872) এ য অেথ ব বহত

হইয়ােছ, সই অেথ কাশ রকড (Public document) বিলয়া গণ হইেব

এবং িবপরীত মািণত না হইেল তাহা িব বিলয়া গণ হইেব।

পিরষেদর
চয়ারম ান,

সদস ,

ইত ািদ
জনেসবক
(Public

Servant)

হইেবন

১০৭। পিরষেদর চয়ারম ান, সদস , কমকতা এবং কমচারী এবং পিরষেদর

পে কাজ কিরবার জন যথাযথ মতা া অন ান ব দ িবিধ,

১৮৬০  (Penal  Code,  1860)  এর ধারা ২১ এ য অেথ জনেসবক

অিভব ট ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ জনেসবক (Public Servant) বিলয়া

গণ হইেব।

রিহতকরণ
এবং
হফাজত

১০৮। (১) এই আইন বলবৎ হইবার সে সে Local Government (Union

Parishads)  Ordinance,  1983  (Ord.  No.  LI  of  1983),  অতঃপর িবলু

অধ ােদশ বিলয়া উি িখত, রিহত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পর -

(ক) এই আইেন যাহা িকছই থাকুক না কন, এই আইেনর অধীেন পিরষদ

গ ঠত না হওয়া পয িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার অব বিহত পূেব য

সকল পিরষদ িবদ মান িছল তাহা এই আইেনর অধীন গ ঠত পিরষদ বিলয়া

গণ হইেব এবং তদনুসাের উহার কাযাবলী পিরচালনা কিরেব;

(খ)  িবলু অধ ােদেশর অধীন ণীত সকল িবিধ,  িবধান ও আেদশ,

জািরকৃত িব ি বা না টশ বা মঞ্জরুীকৃত সকল লাইেস ও অনুমিত এই

আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম স পূণ হওয়া সােপে ,  রিহত ও

সংেশািধত না হওয়া পয , বলবৎ থািকেব এবং এই আইেনর অধীন ণীত,
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দ , জািরকৃত বা মঞ্জরুীকৃত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;

(গ)  পূবতন পিরষেদর সকল স দ,  অিধকার,  মতা,  কতৃ ও সুিবধা,

সকল াবর ও অ াবর স ি ,  নগদ ও ব াংেক গ ত অথ,  তহিবল,

িবিনেয়াগ এবং এই প স ি েত অথবা তাহা হইেত উদ্ভূত সকল অিধকার

এবং াথ উ রািধকারী পিরষেদর িনকট হ া িরত ও ন হইেব;

(ঘ) িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পূেব পূবতন পিরষেদর য সকল ঋণ, দায়

ও দািয় িছল এবং উহার ারা বা উহার সিহত য সকল চ স ািদত

হইয়ািছল তাহা উহার উ রািধকারী পিরষেদর ঋণ, দায় ও দািয় এবং উহার

ারা বা উহার সিহত স ািদত চ বিলয়া গণ হইেব;

(ঙ) িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পূেব পূবতন পিরষদ কতৃক ণীত সকল

া িলত বােজট,  ক অথবা পিরক না বা তৎকতৃক কৃত মূল ায়ন ও

িনধািরত কর,  এই অ◌াইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম স পূণ হওয়া

সােপে ,  রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয ,  এই অ◌াইেনর অধীন

উ রািধকারী পিরষদ কতৃক ণীত ও িনধািরত হইয়ােছ হইয়ােছ বিলয়া গণ

হইেব;

(চ) িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পূেব পিরষেদর াপ সকল কর, রইট,

টাল, িফস এবং অন ান অথ এই আইেনর অধীন উ রািধকারী পিরষেদর

বিলয়া গণ হইেব;

(ছ) িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পূেব পূবতন পিরষদ কতৃক আেরািপত

সকল কর, রইট, টাল, িফস এবং অন ান দািব, ইহার উ রািধকারী পিরষদ

কতৃক পিরবিতত না হওয়া পয ,  যই হাের পূেব আেরাপ করা হইয়ািছল

সই একই হাের আেরািপত হইেত থািকেব;

(জ) িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পূেব পূবতন পিরষেদর সকল কমকতা ও

কমচারী উ রািধকারী পিরষেদর কমকতা কমচারী িহসােব বদলী হইেবন

এবং রিহত হইবার অব বিহত পূেব য সকল শেত পিরষেদর যই পেদ অথবা

কেম িনেয়া জত িছেলন পিরষদ কতৃক সই সকল শত পিরবতন না হওয়া

পয একইভােব বহাল থািকেবন;

(ঝ)  িবলু অধ ােদশ রিহত হইবার পূেব পূবতন পিরষদ কতৃক বা ইহার

িব ে দােয়রকৃত সকল মামলা,  অিভেযাগ এবং অন ান বধ কাযাবলী

পিরষদ কতৃক অথবা ইহার িব ে দােয়রকৃত মামলা,  অিভেযাগ এবং
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দফা (৩৮ক) ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৮ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল
সি েবিশত।

দফা (৪৬ক) ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৮ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল
সি েবিশত।

“, যাহােত এক ট ওয়ােডর লাকসংখ া অন এক ট ওয়াড হইেত ১০% এর কম বা বশী না হয়” কমা, শ সমূহ, সংখ া ও িচ ানীয়
সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৬০ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িবলু ।

দফা ১৯ক ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি েবিশত।

দফা (খখ) ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি েবিশত।
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কাযাবলী রিলয়া গণ হইেব এবং তদনুসাের চিলেত থািকেব অথবা অন িবধ

ব ব া গহৃীত হইেব।
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