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উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮
( ১৯৯৮ সেনর ২৪ নং আইন )

[ ৩ িডেস�র, ১৯৯৮ ]

উপেজলা পিরষদ নামক �ানীয় শাসন সং�া� �িত�ান �াপনকে� �ণীত আইন৷

   �যেহতু সংিবধােনর ৫৯ অ�ে�দ অ�সাের িনব�ািচত �িতিনিধগেণর সম�েয় উপেজলা পিরষদ নামক �ানীয় শাসন
সং�া� �িত�ান �াপন এবং আ�ষি�ক িবষয়ািদ স�েক� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল :-
   

সংি��
িশেরানামা ও
�বত�ন

১৷ (১) এই আইন উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ নােম অিভিহত হইেব৷

    (২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ ইহা

বলবৎ হইেব ।

  * এস, আর, ও নং ১৫-আইন/১৯৯৯, তািরখ: ২৭ �শ জা�য়ারী, ১৯৯৯ ইং �ারা ১৯�শ মাঘ,

১৪০৫ ব�া� �মাতােবক ১লা �ফ�য়ারী, ১৯৯৯ ইং উ� আইন কায�কর হইয়ােছ।

 
সং�া ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

    [(ক) "অ�ায়ী �চয়ারম�ান" অথ� �চয়ারম�ােনর অ�পি�িতেত দািয়� পালনকারী ব�ি�;]

  (খ) “ইউিনয়ন” এবং “ইউিনয়ন পিরষদ” অথ� The Local Government (Union

Parishads) Ordinance, 1983 (LI of 1983) এর section 2 এর যথা�েম clauses

(26) এবং (27) এ সং�ািয়ত "Union” এবং "Union Parishad” ;

    (গ) “ইউিনয়ন �িতিনিধ” অথ� ধারা ৬ (গ) �ত উি�িখত ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ান বা তাঁহার

দািয়� পালনকারী ব�ি�;

    (ঘ) “উপেজলা” অথ� ধারা ৩ এর অধীেন �ঘািষত �কান উপেজলা;

    (ঙ) “কর” বিলেত এই আইেনর অধীেন আেরাপনীয় বা আদায়েযাগ� �কান �রইট, �টাল, িফস,

বা অ��প অ� �কান অথ� ও ইহার অ�ভু�� হইেব;

    (চ) “�চয়ারম�ান” অথ� পিরষেদর �চয়ারম�ান;

    (ছ) “তফিসল” অথ� এই আইেনর �কান তফিসল;

    (জ) “পিরষদ” অথ� এই আইেনর িবধান অ�যায়ী গিঠত উপেজলা পিরষদ;
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    (ঝ) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

    [(ঞ) "�পৗর �িতিনিধ" অথ� ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ)�ত উি�িখত �পৗরসভার

�ময়র বা সামিয়কভােব তাহার দািয়� পালনকারী ব�ি�;]

  (ট) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

    [(ঠ) "ভাইস �চয়ারম�ান" অথ� পিরষেদর ভাইস �চয়ারম�ান;

 (ড) "মিহলা সদ�" অথ� ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) �ত উে�িখত পিরষেদর

সংরি�ত আসেন িনব�ািচত মিহলা সদ�;

  [(ডড) ‘‘রাজৈনিতক দল’’ অথ� Representation of the People Order, 1972

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

party;]

  (ঢ) "সদ�" অথ� পিরষেদর �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ানসহ অ� �য �কান সদ� [;

 (ণ) ‘‘�ত� �াথ�ী’’ অথ� এই�প �কান �াথ�ী িযিন �কান রাজৈনিতক দল কতৃ�ক মেনানয়ন�া�

নেহন।]]
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উপেজলা
�ঘাষণা

৩৷ (১) এত� �ারা �থম তফিসেলর তৃতীয় কলােম উি�িখত �েত�ক থানার এলাকােক উ�

কলােম উি�িখত নােমর উপেজলা �ঘাষণা করা হইল।

  (২) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার সরকারী �গেজেট ��াপেনর মাধ�েম �কান িনিদ��

এলাকা সম�েয় নূতন উপেজলা �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

উপেজলােক
�শাসিনক
একাংশ �ঘাষণা

৪৷ ধারা ৩ এর অধীেন �ঘািষত �েত�কিট উপেজলােক, সংিবধােনর ১৫২(১) অ�ে�েদর সিহত

পিঠতব� ৫৯ অ�ে�েদর উে�� পূরণকে�, এত�ারা �জাতে�র �শাসিনক একাংশ বিলয়া

�ঘাষণা করা হইল৷

উপেজলা
পিরষদ �াপন

৫৷ (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশী� স�ব, �েত�ক উপেজলায় এই আইেনর িবধান

অ�যায়ী একিট উপেজলা পিরষদ �ািপত হইেব।

    (২) পিরষদ একিট সংিবিধব� সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ

সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন ও িবিধ সােপে�, ইহার �াবর ও অ�াবর উভয় �কার

স�ি� অজ�ন করার, অিধকাের রাখার ও হ�া�র করার �মতা থািকেব এবং ইহার নােম ইহা

মামলা দােয়র কিরেত পািরেব বা ইহার িব�ে� মামলা দােয়র করা যাইেব৷

পিরষেদর গঠন [৬। (১) এই আইেনর িবধান অ�যায়ী িন�বিণ�ত ব�ি�গণ সম�েয় উপেজলা পিরষদ গিঠত

হইেব, যথা :-
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 (ক) �চয়ারম�ান;

 (খ) �ইজন ভাইস �চয়ারম�ান, যাহার মেধ� একজন মিহলা হইেবন;

 (গ) উপেজলার এলাকাভু� �েত�ক ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান বা সামিয়কভােব

�চয়ারম�ান িহসােব দািয়� পালনকারী ব�ি�;

 (ঘ) উপেজলার এলাকাভু� �েত�ক �পৗরসভা, যিদ থােক, এর �ময়র বা সামিয়কভােব �ময়েরর

দািয়� পালনকারী ব�ি�; এবং

  (ঙ) উপ-ধারা (৪) অ�যায়ী সংরি�ত আসেনর মিহলা সদ�গণ।

 (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ানগণ িনব�াচন কিমশন কতৃ�ক

�ণীত �ভাটার তািলকায় অ�ভু�� �ভাটারেদর �ারা িনব�াচন কিমশন কতৃ�ক িনধ�ািরত সময়, �ান

ও প�িতেত �গাপন ব�ালেটর মাধ�েম সরাসির িনব�ািচত হইেবন।

 (৩) �কান উপেজলার এলাকাভু� �কান ইউিনয়ন পিরষদ বা �পৗরসভা বািতল হইবার কারেণ

উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) এর অধীন উপেজলা পিরষেদর সদ� থািকেবন না এবং

এই�প সদ� না থািকেল উ� উপেজলা পিরষদ গঠেনর �বধতা �ু�ন হইেব না।

 (৪) �েত�ক উপেজলার এলাকাভু� ইউিনয়ন পিরষদ এবং �পৗরসভা, যিদ থােক, এর �মাট

সংখ�ার এক-তৃতীয়াংেশর সম সংখ�ক আসন, অতঃপর সংরি�ত আসন বিলয়া উি�িখত,

মিহলােদর জ� সংরি�ত থািকেব, যাহারা উ� উপেজলার এলাকাভু� ইউিনয়ন পিরষদ ও

�পৗরসভা, যিদ থােক, এর সংরি�ত আসেনর মিহলা সদ� বা কাউি�লরগণ কতৃ�ক তাহােদর

মধ� হইেত িনব�ািচত হইেবন :

 তেব শত� থােক �য, এই ধারায় �কান িকছুই �কান মিহলােক সংরি�ত আসন বিহভূ�ত আসেন

সরাসির িনব�াচন কিরবার অিধকারেক বািরত কিরেব না।

 ব�াখ�া : এই উপ-ধারার অধীন সংরি�ত আসেন সংখ�া িনধ�ারেণর ��ে�, যিদ উ� সংখ�ার

ভ�াংশ থােক এবং উ� ভ�াংশ অেধ�ক বা তদূ�� হয়, তেব উহােক পূণ� সংখ�া বিলয়া গণ�

কিরেত হইেব এবং যিদ উ� ভ�াংশ অেধ�েকর কম হয়, তেব উহােক উেপ�া কিরেত হইেব।

 (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপেজলা পিরষদ গিঠত হইবার পর উহার অিধে�ে�র মেধ� নূতন

�পৗরসভা িকংবা ইউিনয়ন পিরষদ গিঠত হইবার কারেণ উপেজলা পিরষেদর পরবত�ী িনব�াচন

অ��ান না হওয়া পয�� উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত আসন সংখ�ার �কান পিরবত�ন ঘিটেব না

এবং এই কারেণ িবদ�মান উপেজলা পিরষদ গঠেনর �বধতা �ু�ন হইেব না।

 (৬) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) �ত উি�িখত ব�ি� এই আইেনর অধীন পিরষেদর

সদ� িহসােব িনব�ািচত হইয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন।

 [(৭) �কান পিরষেদর �চয়ারম�ান ও �ইজন ভাইস �চয়ারম�ান এই িতনিট পেদর মেধ� �য

�কান একিট পদসহ শতকরা ৭৫ ভাগ সদে�র িনব�াচন অ�ি�ত হইেল এবং িনব�ািচত
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সদ�গেণর নাম সরকাির �গেজেট �কািশত হইেল, পিরষদ, এই আইেনর অ�া� িবধান

সােপে�, যথাযথভােব গিঠত হইয়ােছ বিলয়া িবেবিচত হইেব;]

 [(৮) উপ-ধারা (৭) এর িবধান অ�সাের পিরষদ যথাযথভােব গিঠত না হওয়া পয�� অথবা ধারা

১৪ এর িবধান অ�সাের একই সমেয় �চয়ারম�ান ও �ইজন ভাইস �চয়ারম�ান এই িতনিট পদই

শূ� হইেল বা থািকেল পিরষেদর যাবতীয় দািয়� সরকার কতৃ�ক িনেয়ািজত ব�ি� বা কতৃপ��

সরকার কতৃক� িনধ�ািরত প�িতেত পালন কিরেব।]]
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পিরষেদর
�ময়াদ

 ৭৷ ধারা ৫৩ এর িবধান সােপে�, পিরষেদর �ময়াদ হইেব উহার �থম সভার তািরখ হইেত

পাঁচ বৎসর:

    তেব শত� থােক �য, উ� �ময়াদ �শষ হওয়া সে�ও িনব�ািচত নূতন পিরষদ উহার �থম সভায়

িমিলত না হওয়া পয�� পিরষদ কায� চালাইয়া যাইেব৷

�চয়ারম�ান ও
ভাইস
�চয়ারম�ােনর
�যাগ�তা ও
অেযাগ�তা

[৮। (১) �কান ব�ি� উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান

িনব�ািচত হইবার �যাগ� হইেবন, যিদ-

  (ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক হন;

  (খ) তাঁহার বয়স পঁিচশ বৎসর পূণ� হয়; এবং

  (গ) িতিন ধারা ১৯ এ উি�িখত �ভাটার তািলকাভু� হন।

  (২) �কান ব�ি� �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান িনব�ািচত হইবার এবং থািকবার �যাগ� হইেবন

না, যিদ িতিন-

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

  (খ) �কান উপযু� আদালত কতৃ�ক অ�কৃিত� বিলয়া �ঘািষত হন;

  (গ) �দউিলয়া �ঘািষত হন এবং �দউিলয়া �ঘািষত হইবার পর দায় হইেত অব�াহিত লাভ না

কিরয়া থােকন;

  (ঘ) �কান �নিতক �লনজিনত �ফৗজদাির অপরােধ �দাষী সাব�� হইয়া অনূ�ন �ই বৎসর

কারাদে� দি�ত হন এবং তাঁহার মুি� লােভর পর পাঁচ বৎসর অিতবািহত না হইয়া থােক;

  (ঙ) �জাতে�র বা পিরষেদর অ� �কান �ানীয় কতৃ�পে�র �কান লাভজনক পেদ সাব��িণক

অিধি�ত থােকন;

  (চ) িতিন জাতীয় সংসেদ সদ� বা অ� �কান �ানীয় কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান বা সদ� হন বা

থােকন;

  (ছ) �কান িবেদশী রা� হইেত অ�দান বা তহিবল �হণ কের এই�প �বসরকাির সং�ার �ধান

িনব�াহী পদ হইেত পদত�াগ বা অবসর �হণ বা পদচু�িতর পর এক বৎসর অিতবািহত না হইয়া

থােকন;

9
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  (জ) �কান সমবায় সিমিত এবং সরকােরর মেধ� স�ািদত চুি� ব�তীত, সংি�� উপেজলা

এলাকায় সরকারেক পণ� সরবরাহ কিরবার জ� বা সরকার কতৃ�ক গৃহীত �কান চুি�র বা�বায়ন

বা �সবা কায��ম স�াদেনর জ�, তাঁহার িনজ নােম বা তাঁহার �াি� িহসােব �কান ব�ি� বা

ব�ি�বেগ�র নােম বা তাঁহার �িবধােথ� বা তাঁহার উপলে� বা �কান িহ� �যৗথ পিরবােরর সদ�

িহসােব তাঁহার �কান অংশ বা �াথ� আেছ এই�প চুি�েত আব� হইয়া থােকন;

  ব�াখ�া।−উপির-উ� দফা (জ) এর উি�িখত অেযাগ�তা �কান ব�ি�র ��ে� �েযাজ� হইেব না

�যই ��ে�-

  (অ) চুি�িটেত অংশ বা �াথ� তাঁহার উ�রািধকারসূে� বা উইলসূে� �াপক, িনব�াহক বা

ব�ব�াপক িহসােব হ�া�িরত হয়, যিদ না উহা হ�া�িরত হইবার পর ছয় মাস অিতবািহত হয়;

অথবা

  (আ) �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এ সং�ািয়ত �কান পাবিলক

�কা�ানীর �ারা বা পে� চুি�িট স�ািদত হইয়ােছ যাহার িতিন একজন �শয়ারেহা�ার মা�,

তেব উহার অধীন িতিন �কান লাভজনক পেদ অিধি�ত পিরচালকও নেহন ম�ােনিজং এেজ�টও

নেহন; অথবা

  (ই) িতিন �কান �যৗথ িহ� পিরবােরর সদ� িহসােব চুি�িটেত তাঁহার অংশ বা �াথ� নাই

এই�প �কান �ত� ব�বসা পিরচালনাকােল পিরবােরর অ� �কান সদ� কতৃ�ক চুি� স�ািদত

হইয়া থােক;

  (ঝ) তাহার পিরবােরর �কান সদ� সংি�� উপেজলার কায� স�াদেন বা মালামাল সরবরােহর

জ� িঠকাদার িনযু� হন বা ইহার জ� িনযু� িঠকাদারী �িত�ােনর অংশীদার হন বা

উপেজলার �কান িবষেয় তাঁহার �কান �কার আিথ�ক �াথ� থােক;

  ব�াখ�া।−দফা (ঝ) এর উে�� সাধনকে� ‘‘পিরবার’’ অেথ� সংি�� ব�ি�র উপর িনভ�রশীল

তাহার িপতা, মাতা, ভাই, �বান, �ী, পু� ও ক�ােক বুঝাইেব।

  (ঞ) মেনানয়নপ� জমা �দওয়ার তািরেখ �কান ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ান হইেত গৃহীত �কান

ঋণ �ময়ােদা�ীণ� অব�ায় অনাদায়ী রােখনঃ

  তেব শত� থােক �য, �কান ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ান হইেত গৃহীত িনজ� বসবােসর িনিম� গৃহ-

িনম�াণ অথবা �ু� কৃিষ ঋণ ইহার আওতাভু� হইেব না;

  (ট) এমন �কান �কা�ানীর পিরচালক বা ফােম�র অংশীদার হন যাহার �কান ব�াংক বা আিথ�ক

�িত�ান হইেত গৃহীত �কান ঋণ বা উহার �কান িকি�, মেনানয়নপ� জমা �দওয়ার তািরেখ

পিরেশােধ �খলাপী হইয়ােছন;

  ব�াখ�া।− উপির-উ� দফা (ঞ) ও (ট) এর উে�� সাধনকে� ‘‘�খলাপী’’ অথ� ঋণ �হীতা

ছাড়াও িযিন বা যাঁহােদর �াথ� সংি�� �কা�ানী বা ফাম� Banker”s Book of Account এ
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ঋণ �খলাপী িহসােব িচি�ত আেছ তাঁহােদরেকও বুঝাইেব।

  (ঠ) পিরষেদর িনকট হইেত �কান ঋণ �হণ কেরন এবং তাহা অনাদায়ী থােক;

  (ড) সরকার কতৃ�ক িনেয়াগকৃত িনরী�েকর �িতেবদন অ�যায়ী িনধ�ািরত দায়কৃত অথ�

পিরষদেক পিরেশাধ না কিরয়া থােকন;

  (ঢ) �কান সরকাির বা আধা-সরকাির দ�র, �কান সংিবিধব� সরকাির কতৃ�প�, �ায়�শািসত

সং�া, �ানীয় কতৃ�প�, সমবায় সিমিত বা �িতর�া কম� িবভােগর চা�রী হইেত �নিতক �লন,

�ন�ীিত, অসদাচরণ ইত�ািদ অপরােধ �দাষী সাব�� হইয়া চা�রীচু�ত, অপসািরত বা

বাধ�তামূলক অবসর�া� হইয়ােছন এবং তাঁহার এই�প চা�রীচু�িত, অপসারণ বা বাধ�তামূলক

অবসেরর পর পাঁচ বৎসর কাল অিত�া� না হইয়া থােক;

  (ণ) উপেজলা পিরষেদর তহিবল তস�েফর কারেণ দ��া� হন;

  (ত) িবগত পাঁচ বৎসেরর মেধ� �য �কান সমেয় দ�িবিধর ধারা ১৮৯, ১৯২, ২১৩, ৩৩২,৩৩৩

ও ৩৫৩ এর অধীন �দাষী সাব�� হইয়া সাজা�া� হন;

  (থ) জাতীয় বা আ�জ�ািতক আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক যু�াপরাধী িহসােব �দাষী সাব�� হন;

  (দ) �কান আদালত কতৃ�ক �ফরারী আসামী িহসােব �ঘািষত হন।

  (৩) �েত�ক উপেজলা পিরষদ �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান �াথ�ী মেনানয়নপ� দািখেলর

সময় এই মেম� একিট হলফনামা দািখল কিরেবন �য, উপ-ধারা (২) এর অধীন িতিন উপেজলা

পিরষেদর �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান িনব�াচেনর অেযাগ� নেহন।]

৯
[�চয়ারম�ান,

ভাইস
�চয়ারম�ান ] ও
সদ�গেণর
শপথ

10
৯৷ (১) [�চয়ারম�ান,ভাইস �চয়ারম�ান] ও �েত�ক সদ� তাঁহার কায�ভার �হেণর পূেব�

িন�িলিখত ফরেম সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত �কান ব�ি�র স�ুেখ শপথ �হণ বা �ঘাষণা কিরেবন

এবং শপথপ� বা �ঘাষণাপে� �া�র দান কিরেবন, যথা:-

    [শপথপ� বা �ঘাষণাপ�

  আিম...............................................................................................................

 .........িপতা/�ামী..............................................................................................

 ...............................................................�জলা........................

 .....................................................উপেজলার �চয়ারম�ান/ভাইস �চয়ারম�ান/ সদ�

িনব�ািচত হইয়া স��িচে� শপথ (বা দৃঢ়ভােব �ঘাষণা) কিরেতিছ �য, আিম ভীিত বা অ��হ,

অ�রাগ বা িবরােগর বশবত�ী না হইয়া সকেলর �িত আইন অ�যায়ী এবং সততা, িন�া ও

িব��তার সিহত আমার পেদর দািয়� ও কত�ব� পালন কিরব। আিম বাংলােদেশর �িত অকৃি�ম

িব�াস ও আ�গত� �পাষণ কিরব।

 �া�র]

11

12

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-827.html 7/34

13/11/2020 উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮

উ ি ই

 [(২) �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� িহসােব িনব�ািচত ব�ি�গেণর নাম

সরকাির �গেজেট �কািশত হওয়ার ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� �চয়ারম�ানসহ সকল সদে�র

শপথ �হণ বা �ঘাষণার জ� সরকার বা তদকতৃক� িনধ�ািরত কতৃ�প� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ

কিরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, যথাযথ কারণ িবদ�মান থাকার ��ে� সরকার বা তদকতৃ�ক িনধ�ািরত

কতৃ�প� উি�িখত �ময়াদ অিতবািহত হইবার পর �ময়াদ বিধ�ত কিরেত পািরেব, তেব এই�প

বিধ�ত �ময়াদ উি�িখত �গেজট িব�ি� �কািশত হওয়ার তািরখ হইেত �কান�েমই নববই িদন

অিত�ম কিরেব না।]

13

স�ি�
স�িক�ত
�ঘাষণা

১০৷ [�চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান ] তাঁহার কায�ভার �হেণর পূেব� তাঁহার এবং তাঁহার

পিরবােরর �কান সদে�র ��, দখল বা �াথ� আেছ এই �কার যাবতীয় �াবর ও অ�াবর

স�ি�র একিট িলিখত িববরণ সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত ও িনধ�ািরত ব�ি�র িনকট

দািখল কিরেবন৷

 ব�াখ�া৷- “পিরবােরর সদ�” বিলেত [�চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ােনর] �ামী বা �ী এবং

তাঁহার সংেগ বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর স�ূণ�ভােব িনভ�রশীল তাঁহার �ছেল-�মেয়, িপতা-

মাতা ও ভাই-�বানেক বুঝাইেব৷

14

15

[�চয়ারম�ান
ও ভাইস
�চয়ারম�ান ] ও
সদ�গেণর
�েযাগ-�িবধা

16
১১৷ [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও সদ�গেণর ছুিট এবং অ�া� �েযাগ-�িবধা িবিধ

�ারা িনধ�ািরত হইেব৷

17

[�চয়ারম�ান,
ভাইস
�চয়ারম�ান ও
মিহলা
সদ�গেণর]
পদত�াগ

18
১২৷ (১) সরকােরর উে�ে� �া�রযু� প�েযােগ [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান ও মিহলা

সদ�গণ] �ীয় পদ ত�াগ কিরেত পািরেবন৷

 (২) পদত�াগ গৃহীত হইবার তািরখ হইেত পদত�াগ কায�কর হইেব এবং পদত�াগকারীর পদ

শূ� হইেব৷

19

�চয়ারম�ান
ইত�ািদর
অপসারণ

[১৩।(১) �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ�সহ �য �কান সদ� তাঁহার �ীয় পদ

হইেত অপসারণেযাগ� হইেবন, যিদ িতিন-

  (ক) যুি�স�ত কারণ ব�িতেরেক পিরষেদর পর পর িতনিট সভায় অ�পি�ত থােকন;

  (খ) পিরষদ বা রাে�র �ােথ�র হািনকর �কান কায�কলােপ জিড়ত থােকন অথবা �নিতক

�লনজিনত অপরােধ আদালত কতৃ�ক দ��া� হন;

  (গ) অসদাচরণ, �ন�ীিত বা �মতার অপব�বহােরর দােয় �দাষী সাব�� হন অথবা পিরষেদর

�কান অথ� বা স�ি�র �িত সাধন বা উহার আ�সােতর বা অপ�েয়ােগর জ� দায়ী হন;

20
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  (ঘ) তাঁহার দািয়� পালন কিরেত অ�ীকার কেরন অথবা শারীিরক বা মানিসক অসামেথ��র

কারেণ তাঁহার দািয়� পালেন অ�ম হন;

  (ঙ) িনব�াচেনর পর ধারা ৮ (২) অ�যায়ী িনব�াচেনর অেযাগ� িছেলন মেম� �মািণত হন;

  (চ) বািষ�ক ১২(বার)িট মািসক সভার মেধ� নূ�নতম ৯ (নয়)িট সভায় �হণেযাগ� কারণ

ব�িতেরেক �যাগদান কিরেত ব�থ� হন;

  [ব�াখ�া।−(অ) এই উপ-ধারায় বিণ�ত ‘অসদাচরণ’ বিলেত �মতার অপব�বহার,ধারা ১০

অ�যায়ী স�ি� স�িক�ত �ঘাষণা �দান না করা িকংবা অসত� হলফনামা দািখল করা, আইন ও

িবিধর পিরপ�ী কায�কলাপ, �ন�ীিত, অস�পােয় ব�ি�গত �িবধা �হণ, প�পািত�, �জন�ীিত,

ই�াকৃত অপশাসন, ইত�ািদ বুঝাইেব।

  (আ) এই উপ-ধারায় বিণ�ত ‘�নিতক �লনজিনত অপরাধ’ বিলেত দ�িবিধেত সং�ািয়ত

চাঁদাবািজ, চুির, দ��তা, ডাকািত, িছনতাই, স�ি� আ�সাৎ, িব�াস ভংগ, ধষ�ণ, হত�া, খুন

এবং Prevention of Corruption Act, 1947 (Act. II of 1947) এ সং�ািয়ত

"Criminal misconduct" ইত�ািদ বুঝাইেব।]

  (২) সরকার, সরকাির �গেজট ��াপন �ারা উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত কারেণ �চয়ারম�ান বা

ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা �য �কান সদ�েক অপসারণ কিরেত পািরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, অপসারেণর িস�া� চূড়া� কিরবার পূেব�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত,

তদ� কিরেত ও অিভযু�েক আ�প� সমথ�েনর �েযাগ িদেত হইেব।

  (৩) একজন �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা �য �কান সদ� উপ-ধারা

(২) অ�সাের সরকার কতৃ�ক আেদশ �দােনর পর তাৎ�িণকভােব অপসািরত হইেবন।

  (৪) �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা অ� �কান সদ�েক উপ-ধারা (২)

অ�যায়ী তাঁহার পদ হইেত অপসারণ করা হইেল, উ� অপসারণ আেদেশর তািরখ হইেত ি�শ

িদেনর মেধ� িতিন সরকােরর িনকট উ� আেদশ পুনিব�েবচনার জ� আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন পুনিব�েবচনার জ� আেবদন করা হইেল উহা িন�ি� না হওয়া

পয�� উপ-ধারা (২) এ �দ� অপসারণ আেদশিট �িগত রািখেত পািরেবন এবং আেবদনকারীেক

ব�ব� উপ�াপেনর �েযাগ �দােনর পর উ� আেদশিট পিরবত�ন, বািতল বা বহাল রািখেত

পািরেবন।

  (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন সরকার কতৃ�ক �দ� আেদশ চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

  (৭) এই আইেনর অ�া� িবধােন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই ধারা অ�যায়ী অপসািরত

�কান ব�ি� �কান পেদ অবিশ� �ময়ােদর জ� িনব�ািচত হইবার �যাগ� হইেবন না।]

21

অনা�া ��াব [১৩ক। (১) এ আইেনর �কান িবধান লংঘন বা ��তর অসদাচরেণর অিভেযােগ বা শারীিরক

বা মানিসক অসামেথ��র কারেণ পিরষেদর �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা
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অ� �কান সদে�র িব�ে� অনা�া ��াব আনয়ন করা যাইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) অ�যায়ী অনা�া ��াব পিরষেদর চার-প�মাংশ সদে�র �া�ের

িলিখতভােব সংি�� িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট দািখল কিরেত হইেব।

  (৩) অনা�া ��াব �াি�র পর িবভাগীয় কিমশনার অিভেযােগর িবষয় স�েক� তদ� কিরবার

উে�ে� পেনর কায�িদবেসর মেধ� অিতির� িবভাগীয় কিমশনারেক তদ� কম�কত�া িনেয়াগ

কিরেবন এবং উ� কম�কত�া অিভেযাগসমূেহর িবষেয় ব�ব� �দােনর জ� দশ কায�িদবেসর

সময় �দান কিরয়া অিভযু� �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা অ� �কান

সদ�েক কারণ দশ�ােনার �নািটশ িদেবন।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �দ� কারণ দশ�ােনার জবাব সে�াষজনক িবেবিচত না হইেল

তদ� কম�কত�া জবাব �াি�র অনিধক ি�শ কায�িদবেসর মেধ� অনা�া ��ােব �য সকল

অিভেযােগর বণ�না করা হইয়ােছ, �স সকল অিভেযাগ তদ� কিরেবন।

  (৫) উপ-ধারা (৪) অ�যায়ী তদ� কিরবার পর সংি�� অিভেযােগর সত�তা �মািণত হইেল

তদ� কম�কত�া অনিধক পেনর কায�িদবেসর মেধ� অিভযু� �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান বা

মিহলা সদ� বা অ� �কান সদ�সহ �ভাটািধকার স�� সংি�� সকল সদে�র িনকট সভার

�নািটশ ��রণ িনি�তকরণপূব�ক পিরষেদর িবেশষ সভা আহবান কিরেবন।

  (৬) �চয়ারম�ােনর িব�ে� অনা�া ��ােবর ��ে� প�ােনল �চয়ারম�ান (�মা�সাের) এবং �কান

ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদে�র িব�ে� অনা�া ��ােবর ��ে� পিরষেদর �চয়ারম�ান

সভায় সভাপিত� কিরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, �চয়ারম�ান বা প�ােনল �চয়ারম�ােনর অ�পি�িতেত উপি�ত সদ�গেণর

মধ� হইেত �যেকান একজন সদ�েক ঐকমেত�র িভি�েত সভাপিত িনব�ািচত করা যাইেব।

  (৭) উপ-ধারা (৩) অ�যায়ী িনযু� তদ� কম�কত�া সভায় একজন পয�েব�ক িহসােব উপি�ত

থািকেবন।

  (৮) পিরষেদর �মাট সদ� সংখ�ার চার-প�মাংশ সদ� সম�েয় সভার �কারাম গিঠত হইেব।

  (৯) উপ-ধারা (১) এর উে�ে� আ�ত সভা �কারাম বা িনয়�ণ বিহভূ�ত �কান কারণ ব�িতেরেক

�িগত করা যাইেব না এবং সভা আর� হইবার িতন ঘ�ার মেধ� উ�ু� আেলাচনার মাধ�েম

িস�া� �হণ স�ব না হইেল অনা�া ��াবিটর উপর �গাপন ব�ালেটর মাধ�েম �ভাট �হণ

কিরেত হইেব।

  (১০) সভার সভাপিত অনা�া ��ােবর পে� বা িবপে� �কান �কা� মতামত �কাশ কিরেবন

না, তেব িতিন ব�ালেটর মাধ�েম উপ-ধারা (৯) অ�যায়ী �ভাট �দান কিরেত পািরেবন, িক�

িতিন িনণ�ায়ক বা ি�তীয় �ভাট �দান কিরেত পািরেবন না।
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(১১) অনা�া ��াবিট পিরষেদর কমপে� চার-প�মাংশ সদ� কতৃ�ক �ভােট গৃহীত হইেত

হইেব।

  (১২) উপ-ধারা (৩) অ�যায়ী িনযু� তদ� কম�কত�া সভা �শষ হইবার পর অনা�া ��ােবর কিপ,

ব�ালট �পপার, �ভােটর ফলাফলসহ সভার কায�িববরণী ��ত কিরয়া আ�ষি�ক কাগজপ�

সরকােরর িনকট ��রণ কিরেবন।

  (১৩) সরকার উপযু� িবেবচনা কিরেল অনা�া ��াব অ�েমাদন অথবা অন�েমাদন কিরেব।

এই ��ে� সরকােরর িস�া� চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব এবং সরকার কতৃ�ক অনা�া ��াবিট

অ�েমািদত হইেল সংি�� �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান, মিহলা সদ� বা অ� �কান সদে�র

আসনিট সরকার �গেজট ��াপন �ারা শূ� বিলয়া �ঘাষণা কিরেব।

  (১৪) অনা�া ��াবিট �েয়াজনীয় সংখ�ক �ভােট গৃহীত না হইেল অথবা �কারােমর অভােব সভা

অ�ি�ত না হইেল উ� তািরেখর পর ছয় মাস অিত�া� না হওয়া পয�� সংি�� �চয়ারম�ান,

ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদে�র িব�ে� অ��প �কান অনা�া ��াব আনয়ন করা যাইেব

না।

  (১৫) পিরষেদর �কান �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা অ� �কান সদ�

দািয়�ভার �হেণর ছয় মােসর মেধ� তাহার িব�ে� অনা�া ��াব আনয়ন করা যাইেব না।

�চয়ারম�ান বা
ভাইস
�চয়ারম�ান বা
মিহলা
সদ�গেণর বা
অ�া�
সদ�গেণর
সামিয়ক
বরখা�করণ

১৩খ। (১) �যই ��ে� �কান পিরষেদর �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদে�র

িব�ে� ধারা ১৩ অ�সাের অপসারেণর জ� কায��ম আর� করা হইয়ােছ অথবা উপযু�

আদালত কতৃ�ক �কান �ফৗজদাির মামলায় অিভেযাগপ� গৃহীত হইয়ােছ �সই ��ে� সরকােরর

িবেবচনায় উ� �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা অ� �কান সদ� কতৃ�ক

�মতা �েয়াগ জন�ােথ�র পিরপ�ী হইেল, সরকার িলিখত আেদেশর মাধ�েম �চয়ারম�ান, ভাইস

�চয়ারম�ান, বা মিহলা সদ� বা অ� �কান সদ�েক সামিয়কভােব বরখা� কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �চয়ারম�ানেক সামিয়কভােব বরখাে�র আেদশ �দান করা হইেল

আেদশ �াি�র িতন িদেনর মেধ� সংি�� �চয়ারম�ান ধারা ১৫ এর িবধানমেত িনব�ািচত 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

তাঁহার �েল নতুন �চয়ারম�ান িনব�ািচত না হওয়া পয�� দািয়� পালন কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপেজলা পিরষেদর �কান ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ�েক

সামিয়কভােব বরখাে�র আেদশ �দান করা হইেল উ� ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদে�র

িব�ে� আনীত কায��ম �শষ না হওয়া পয�� অথবা উ� ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ�

অপসািরত হইেল তাঁহার �েল নতুন ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� িনব�ািচত না হওয়া পয��
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পিরষেদর িস�া��েম অপর একজন ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� উ� দািয়� পালন

কিরেবন।

  
সদ�পদ
পুনব�হাল

১৩গ। উপেজলা পিরষেদর �কান িনব�ািচত �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান বা মিহলা সদ� বা

অ� �কান সদ� এই আইেনর িবধান অ�যায়ী অপসািরত হইয়া সদ�পদ হারাইবার পর

সরকার কতৃ�ক পুনিব�েবচনার পর উ��প অপসারণ আেদশ, বািতল বা �ত�াহার হইেল, তাঁহার

সদ�পদ পুনব�হাল হইেব এবং িতিন অবিশ� �ময়ােদর জ� �পেদ পুনব�হাল হইেবন।]

 
�চয়ারম�ান,
ভাইস
�চয়ারম�ান ও
মিহলা সদ� ও
সদ� পদ শূ�
হওয়া, ইত�ািদ

[১৪। (১) �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান বা �কান মিহলা সদে�র পদ শূ� হইেব, যিদ

িতিন-

  (ক) ধারা ৯ (২) এ িনধ�ািরত বা বিধ�ত সময়সীমার মেধ� উ� ধারায় িনধ�ািরত শপথ �হণ বা

�ঘাষণা কিরেত ব�থ� হন; বা

  (খ) ধারা ৮ এর অধীন তাঁহার পেদ থাকার অেযাগ� হইয়া যান; বা

  (গ) ধারা ১২ এর অধীন তাঁহার পদ ত�াগ কেরন; বা

  (ঘ) ধারা ১৩ এর অধীন তাঁহার পদ হইেত অপসািরত হন; বা

  (ঙ) ধারা ১৩ক অ�যায়ী তাঁহার িব�ে� সরকার কতৃ�ক অনা�া ��াব অ�েমাদন করা হয়; বা

  (চ) মৃতু�বরণ কেরন।

  (২) �কান ব�ি� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ বা �পৗর �িতিনিধ বা মিহলা সদ� হন, এবং সংি��

ইউিনয়ন পিরষদ বা �পৗরসভার �চয়ারম�ান বা �ময়র বা সদ� বা কাউি�লর না থােকন তাহা

হইেল পিরষেদ তাহার সদ� পদ শূ� হইেব।]

23

অ�ায়ী
�চয়ারম�ান ও
প�ােনল

[১৫। (১) পিরষদ গিঠত হইবার পর �থম অ�ি�ত সভার এক মােসর মেধ� ভাইস

�চয়ারম�ানগণ তাহােদর িনেজেদর মধ� হইেত অ�ািধকার�েম �ই সদ�িবিশ� একিট

�চয়ারম�ােনর প�ােনল িনব�ািচত কিরেবন।

 (২) অ�পি�িত, অ��তােহতু বা অ� �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 ভাইস �চয়ারম�ান �চয়ারম�ােনর দািয়� পালন কিরেবন।

 (৩) পদত�াগ, অপসারণ, মৃতু্যজিনত অথবা অ� �য �কান কারেণ �চয়ারম�ােনর পদ শূ�

হইেল নতুন �চয়ারম�ােনর কায�ভার �হণ না করা পয�� �চয়ারম�ােনর প�ােনল হইেত

অ�ািধকার�েম একজন ভাইস �চয়ারম�ান �চয়ারম�ােনর দািয়� পালন কিরেবন।

 (৪) এই আইেনর িবধান অ�যায়ী �চয়ারম�ােনর প�ােনলভু� ভাইস �চয়ারম�ানগণ অেযাগ�

হইেল অথবা ব�ি�গত কারেণ দািয়� পালেন অস�িত �াপন কিরেল পিরষেদর িস�া��েম

24
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সদ�গেণর মধ� হইেত নতুন �চয়ারম�ােনর প�ােনল �তরী করা যাইেব।

 (৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অ�যায়ী �চয়ারম�ান প�ােনল িনব�ািচত না হইেল সরকার �েয়াজন

অ�সাের �চয়ারম�ান প�ােনল �তরী কিরেত পািরেব।]

আকি�ক
পদশূ�তা পূরণ

[১৬। পিরষেদর �ময়াদ �শষ হইবার তািরেখর-

  (ক) একশত আিশ িদন বা তদেপ�া �বশী সময় পূেব� �চয়ারম�ান এবং ভাইস �চয়ারম�ােনর পদ

শূ� হইেল; বা

  (খ) একশত িবশ িদন বা তদেপ�া �বশী সময় পূেব� �কান মিহলা সদে�র পদ শূ� হইেল,

  উ� পদিট শূ� হওয়ার ন�ই িদেনর মেধ� িবিধ অ�যায়ী অ�ি�ত িনব�াচেনর মাধ�েম উ� শূ�

পদ পূরণ কিরেত হইেব, এবং িযিন উ� পেদ িনব�ািচত হইেবন িতিন পিরষেদর অবিশ�

�ময়ােদর জ� উ� পেদ বহাল থািকেবন।]

25

িনব�াচেন
অংশ�হণ

[১৬ক। ধারা ৮ এর িবধান সােপে�, �কান উপেজলা পিরষেদর �চয়ারম�ান, ভাইস

�চয়ারম�ান পেদ িনব�াচেন অংশ �হেণর জ� �কান ব�ি�েক �কান রাজৈনিতক দল কতৃ�ক

মেনানীত বা �ত� �াথ�ী হইেত হইেব।]

26

িনব�াচন
অ��ােনর সময়

১৭৷ িন�বিণ�ত সমেয় [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও মিহলা সদ�গেণর িনব�াচন

অ�ি�ত হইেব, যথা:-

 [(ক) �থম তফিসলভু� উপেজলাসমূেহর ��ে�, এই আইন বলবৎ হওয়ার পর িতনশত ি�শ

িদেনর মেধ�:

    তেব শত� থােক �য, �কান �দবদূিব�পাকজিনত বা অ�িবধ অিনবায� কারেণ উ� সময়সীমার

মেধ� �থম তফিসলভূ� �কান িবেশষ বা সকল উপেজলার ��ে�, িনব�াচন অ��ান স�ব না

হইেল [সরকার,] সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা উ� সময়সীমার পের িনব�াচন অ��ােনর

উে�ে� এক বা একািধক তািরখ িনধ�ারণ কিরেত পািরেব;]

    [(খ) ধারা ৩(২) এর অধীেন �ঘািষত নতুন উপেজলার ��ে�, উ��প �ঘাষণার িতনশত ি�শ

িদেনর মেধ�:

    তেব শত� থােক �য, �কান �দবদূিব�পাকজিনত বা অ�িবধ অিনবায� কারেণ উ� সময়সীমার

মেধ� িনব�াচন অ��ান স�ব না হইেল সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, উ�

সময়সীমার পের িনব�াচন অ��ােনর উে�ে� এক বা একািধক তািরখ িনধ�ারণ কিরেত পািরেব;]

    (গ) পিরষেদর �ময়াদ �শষ হওয়ার ��ে�, উ� �ময়াদ �শষ হইবার তািরেখর পূব�বত�ী

[একশত আিশ] িদেনর মেধ�; এবং
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(ঘ) পিরষদ ধারা ৫৩ এর অধীেন বািতল হওয়ার ��ে�, বািতলােদশ জারীর অনিধক একশত

িবশ িদেনর মেধ�৷

পিরষেদর �থম
সভা আহবান

 ১৮৷ ধারা ৯ এর অধীেন শপথ অ��ােনর পরবত�ী ি�শ িদেনর মেধ� পিরষেদর �থম সভা িবিধ

�ারা িনধ�ািরত ব�ি� আহবান কিরেবন৷

�ভাটার তািলকা
ও �ভাটািধকার

১৯৷ জাতীয় সংসেদর িনব�াচেনর জ� ��তকৃত আপাততঃ বলবৎ �ভাটার তািলকার �য অংশ

সংি�� উপেজলাভু� এলাকা সং�া�, �ভাটার তািলকার �সই অংশ-

 [(ক) �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান িনব�াচেনর জ� �ভাটার তািলকা হইেব; এবং

 (খ) �কান ব�ি�র নাম �য উপেজলার �ভাটার তািলকায় আপাততঃ িলিপব� থািকেব, িতিন �সই

উপেজলা পিরষেদর �চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�েনর িনব�াচেন �ভাট �দান কিরেত পািরেবন

এবং �চয়ারম�ান বা ভাইস �চয়ারম�ান পদ�াথ�ী হইেত পািরেবন।]

32

িনব�াচন
পিরচালনা

২০৷ (১) সংিবধান অ�যায়ী গিঠত িনব�াচন কিমশন, অতঃপর িনব�াচন কিমশন বিলয়া উি�িখত,

এই আইন ও িবিধ অ�যায়ী [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও মিহলা সদ�েদর [িনব�াচন

পিরচালনা কিরেব]৷

 (২) [িনব�াচন কিমশন], সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও

মিহলা সদ�েদর িনব�াচেনর জ� িবিধ �ণয়ন কিরেব এবং অ��প িবিধেত িন�বিণ�ত সকল

অথবা �য �কান িবষেয় িবধান করা যাইেব; যথা:-

 (ক) িনব�াচন পিরচালনার উে�ে� িরটািন�ং অিফসার, সহকারী িরটািন�ং অিফসার, ি�জাইিডং

অিফসার, সহকারী ি�জাইিডং অিফসার এবং �পািলং অিফসার িনেয়াগ এবং তাঁহােদর �মতা ও

দািয়�;

    (খ) মিহলা সদ� িনব�াচেনর জ� এলাকা িনধ�ারণ, �ভাটার তািলকা �ণয়ন এবং মিহলা সদ�

িনব�াচন প�িত;

    [(গ) �াথ�ী মেনানয়ন, মেনানয়েনর ��ে� হলফনামা দািখল, মেনানয়েনর ��ে� আপি� এবং

মেনানয়নপ� বাছাই;]

  [(গগ) রাজৈনিতক দল কতৃ�ক মেনানীত বা �ত� �াথ�ীর িনব�াচেন অংশ�হণ সং�া� �য �কান

িবষয়;]

   (ঘ) �াথ�ীগণ কতৃ�ক �েদয় জামানত এবং উ� জামানত �ফরত �দান বা বােজয়া�করণ;

    (ঙ) �াথ�ীপদ �ত�াহার;

    (চ) �াথ�ীগেণর এেজ�ট িনেয়াগ;

    (ছ) �িত�ি�তা এবং িবনা �িত�ি�তার ��ে� িনব�াচন প�িত;

33 34

35 36
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    (জ) �ভাট �হেণর তািলকা, সময় ও �ান এবং িনব�াচন পিরচালনা সং�া� অ�া� িবষয়;

    (ঝ) �ভাট দােনর প�িত;

    (ঞ) ব�ালট �পপার এবং িনব�াচন সং�া� অ�া� কাগজপে�র �হফাজত ও িবিলব�টন;

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

    (ঠ) িনব�াচন ব�য়;

    (ড) িনব�াচেন �ন�ীিতমূলক বা অৈবধ কায�কলাপ ও অ�া� িনব�াচনী অপরাধ এবং উহার দ�;

    (ঢ) িনব�াচন িবেরাধ, িনব�াচন �াইবু�নাল ও [িনব�াচন আপীল �াইবু�নাল গঠন], িনব�াচনী

দরখা� দােয়র, িনব�াচন িবেরাধ িন�ি�র ব�াপাের উ� �াইবু�নােলর �মতা ও অ�সরণীয়

প�িতসহ আ�ষংিগক িবষয়ািদ; এবং

    (ণ) িনব�াচন স�িক�ত আ�ষংিগক অ�া� িবষয়৷

    (৩) উপ-ধারা (২) (ড) এর অধীন �ণীত িবিধেত কারাদ�, অথ�দ� বা উভয়িবধ দে�র িবধান

করা যাইেব, তেব কারাদে�র �ময়াদ [সাত বৎসেরর] অিধক হইেব না।

39

40

[�চয়ারম�ান,
ভাইস
�চয়ারম�ান] ও
মিহলা
সদ�গেণর
িনব�াচেনর
ফলাফল �কাশ

41
২১৷ [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও মিহলা সদ� িহসােব িনব�ািচত সকল ব�ি�র নাম

িনব�াচেনর পর যথাশী� স�ব, িনব�াচন কিমশন সরকারী �গেজেট �কাশ কিরেব৷

42

[�চয়ারম�ান,
ভাইস
�চয়ারম�ান] ও
সদ�গণ কতৃ�ক
কায�ভার �হণ

43
২২৷ [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও অ�া� সদ�গণ পিরষেদর সভায় �থম �য তািরেখ

�যাগদান কিরেবন �সই তািরেখ তাঁহার �ীয় পেদর কায�ভার �হণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ�

হইেব৷

44

িনব�াচন িবেরাধ,
িনব�াচন
�াইবু�নাল
ইত�ািদ

[২২ক৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান িনব�াচন বা িনব�াচনী কায��ম স�েক� িনব�াচন

�াইবু�নাল ব�তীত �কান আদালত বা অ� �কান কতৃ�পে�র িনকট �� উ�াপন করা যাইেব না৷

    (২) এই আইেনর অধীন িনব�াচন স�িক�ত িবেরাধ িন�ি�র উে�ে� িনব�াচন কিমশন, সাব-

জজ পদময�াদার িবচার িবভাগীয় একজন কম�কত�া সম�েয় �েয়াজনীয় সংখ�াক িনব�াচন

�াইবু�নাল এবং একজন �জলা জজ পদময�াদার িবচার িবভাগীয় কম�কত�া সম�েয় �েয়াজনীয়

সংখ�ক িনব�াচন আপীল �াইবু�নাল গঠন কিরেত পািরেব৷

    (৩) �কান িনব�াচেনর জ� মেনানীত �াথ�ী �সই িনব�াচেনর �কান িবষেয় �� উ�াপন ও �িতকার

�াথ�না কিরয়া িনব�াচন �াইবু�নােল দরখা� কিরেত পািরেবন; অ� �কান ব�ি� এই�প দরখা�
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কিরেত পািরেব না৷

িনব�াচনী
দরখা� বা
আপীল
বদলীকরেণর
�মতা

২২খ৷ িনব�াচন কিমশন িনজ উেদ�ােগ অথবা প�গেণর �কান এক প� কতৃ�ক এত�ে�ে�

�পশকৃত আেবদেনর ��ি�েত �য �কান পয�ােয় একিট িনব�াচনী দরখা� এক িনব�াচন �াইবু�নাল

হইেত অ� �াইবু�নােল অথবা একিট আপীল �াইবু�নাল হইেত অপর একিট আপীল

�াইবু�নােল বদলী কিরেত পািরেব; এবং �য �াইবু�নােল বা আপীল �াইবু�নােল তাহা বদলী করা

হয় �সই �াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল উ� দরখা� বা আপীল �য পয�ােয় বদলী করা

হইয়ােছ �সই পয�ায় হইেত উহার িবচারকায� চালাইয়া যাইেব:

  তেব শত� থােক �য, িনব�াচনী 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 অ��পভােব আপীল �াইবু�নালও এই �মতা �েয়াগ কিরেত পািরেব৷

িবিধ অ�যায়ী
িনব�াচনী
দরখা�, আপীল
িন�ি� ইত�ািদ

২২গ৷ িনব�াচনী দরখাে�র প�, িনব�াচনী দরখা� ও িনব�াচন আপীল দােয়েরর প�িত িনব�াচন

�াইবু�নাল ও িনব�াচনী আপীল �াইবু�নাল কতৃ�ক িনব�াচন িবেরাধ িন�ি�র ব�াপাের অ�সরণীয়

প�িত, উ� �াইবু�নাল সমূেহর এ� িতয়ার ও �মতা, সংি�� প�েক �েদয় �িতকার এবং

আ�ষংিগক সকল িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷]

পিরষেদর
কায�াবলী

২৩৷ (১) ি�তীয় তফিসেল উি�িখত কায�াবলী পিরষেদর কায�াবলী হইেব এবং পিরষদ উহার

তহিবেলর সংগিত অ�যায়ী এই কায�াবলী স�াদন কিরেব৷

    (২) সরকার �েয়াজনেবােধ পিরষদ ও অ�া� �ানীয় কতৃ�পে�র কায�াবলীর িববরণ

�িনিদ��করেণর জ� সরকারী ��াপন জারী কিরয়া �েয়াজনীয় িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

সরকার ও
পিরষেদর
কায�াবলী
হ�া�র ইত�ািদ

২৪। [(১) এ আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

সরকার, উপ-ধারা (৩) অ�যায়ী গিঠত কিমিটর পরামশ��েম,-

  (ক) পিরষেদ �� �কান �িত�ান বা কম� সরকােরর ব�ব�াপনায় ও িনয়�েণ; এবং

  (খ) তৃতীয় তফিসেল বিণ�ত বা তৃতীয় তফিসল বিহভূ�ত এবং সরকার কতৃ�ক সংি�� উপেজলা

এলাকায় পিরচািলত �কান �িত�ান বা কম�, উ� �িত�ান বা কেম�র সিহত সংি�� কম�কত�া-

কম�চারীগণ এবং আ�ষংিগক িবষয়ািদ পিরষেদর ব�ব�াপনায় ও িনয়�েণ, হ�া�র কিরবার

িনেদ�শ িদেত পািরেব।]

    (২) হ�া�িরত িবষেয় দািয়�পালনরত কম�কত�ােদর বািষ�ক কায��ম �িতেবদন (Annual

Performance Report) [�চয়ারম�ান] কতৃ�ক এবং তাঁহার বািষ�ক �গাপনীয় �িতেবদন

দ�েরর ঊ��তন কম�কত�া কতৃ�ক �লখা হইেব৷
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(৩) উপেজলা পিরষেদর কােছ সরকােরর �য সকল িবষয়, সংি�� দ�র ও তাঁহােদর কম�কত�া/

কম�চারী হ�া�র করা হইেব, নতুন ��ি�েত তাঁহােদর কায��ম পয�ােলাচনা ও উপেদশ �দান ও

িনেদ�িশকা জারীর জ� জাতীয় পয�ােয় একিট উ� �মতাস�� কিমিট গঠন করা হইেব এবং

কিমিটর সামি�ক দািয়� মি�পিরষদ িবভােগর উপর �� থািকেব৷

পিরষেদর
উপেদ�া

[২৫। (১) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র অ�ে�দ ৬৫ এর অধীন একক আ�িলক

এলাকা হইেত িনব�ািচত সংি�� সংসদ সদ� পিরষেদর উপেদ�া হইেবন এবং পিরষদ

উপেদ�ার পরামশ� �হণ কিরেব।

 (২) সরকােরর সিহত �কান িবষেয় পিরষেদর �যাগােযােগর ��ে� পিরষদেক উ� িবষয়িট

সংি�� এলাকার সংসদ সদ�েক অবিহত রািখেত হইেব।]

48

িনব�াহী �মতা ২৬৷ (১) এই আইেনর অধীন যাবতীয় কায�াবলী যথাযথভােব স�াদেনর জ� �েয়াজনীয়

সবিকছু কিরবার �মতা পিরষেদর থািকেব৷

 [(২) এ আইন বা তদধীন �ণীত িবিধেত িভ��প িবধান না থািকেল পিরষেদর িনব�াহী �মতা

�চয়ারম�ােনর উপর �� হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, পিরষদ ইহার সকল বা �য �কান িনব�াহী �মতা �েয়াগ কিরবার জ� �কান

ভাইস �চয়ারম�ান বা সদ� বা �কান কম�কত�ােক �মতা �দান কিরেত পািরেব।]

 (৩) পিরষেদর িনব�াহী বা অ� �কান কায� পিরষেদর নােম গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া �কাশ করা

হইেব এবং উহা িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �মাণীকৃত হইেত হইেব৷

    

49

কায�াবলী
িন��

২৭৷ (১) পিরষেদর কায�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত সীমার মেধ� ও প�িতেত উহার সভায় বা

কিমিটসমূেহর সভায় অথবা উহার [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] , সদ�, কম�কত�া বা

কম�চারী কতৃ�ক িন�� করা হইেব৷

 (২) পিরষেদর সকল সভায় �চয়ারম�ান, এবং তাঁহার অ�পি�িতেত অ�ায়ী �চয়ারম�ান

সভাপিত� কিরেবন৷

    (৩) পিরষেদর �কান সদ� পদ শূ� রিহয়ােছ বা উহার গঠেন �কান �িট রিহয়ােছ �কবল এই

কারেণ িকংবা পিরষেদর �বঠেক উপি�ত হইবার বা �ভাট দােনর বা অ� �কান উপােয় উহার

কায�ধারায় অংশ�হেণর অিধকার না থাকা সে�ও �কান ব�ি� অ��প কায� কিরয়ােছন, �কবল

এই কারেণ পিরষেদর �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না৷

 (৪) পিরষদ �েত�ক সভার কায�িববরণীর একিট কিরয়া অ�িলিপ সভা অ�ি�ত হইবার তািরেখর

১৪ (�চৗ�) িদেনর মেধ� সরকােরর [ও সংি�� এলাকার সংসদ সদে�র] িনকট ��রণ

কিরেত হইেব৷

50
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পিরষেদর
সভার কম�কত�া
ইত�ািদর
উপি�িত

২৮৷ (১) পিরষেদর সভায় আেলাচ� বা িন�ি�েযাগ� �কান িবষয় স�েক� মতামত �দান বা

পিরষদেক অ�িবধভােব সহায়তা করার জ� উপেজলা বা থানা পয�ােয়র সংি�� কম�কত�া

উপি�ত থািকেবন এবং আেলাচনায় অংশ �হণ কিরেত ও তাঁহার মতামত ব�� কিরেত

পািরেবন, তেব তাঁহার �কান �ভাটািধকার থািকেব না৷

    (২) পিরষদ �েয়াজনেবােধ �য �কান িবষেয় মতামত �দােনর উে�ে� উহার সভায় �য �কান

ব�ি�েক আম�ণ জানাইেত, উপি�ত থািকবার এবং মতামত ব�� কিরবার �েযাগ িদেত

পািরেব৷

কিমিট গঠন
ইত�ািদ

[২৯। (১) পিরষদ উহার কায�াবলী �চা��েপ স�াদন কিরবার জ� পিরষদ গিঠত হইবার

পর ভাইস �চয়ারম�ান বা সদ� বা মিহলা সদ�গণ সম�েয় িন�বিণ�ত িবষয়ািদর �েত�কিট

স�েক� একিট কিরয়া কিমিট গঠন কিরেব, যাহার �ময়াদ সেব�া� �ই বৎসর ছয় মাস হইেব,

যথাঃ-

  (ক) আইন-শৃ�লা;

  (খ) �যাগােযাগ ও �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়ন;

  (গ) কৃিষ ও �সচ;

  (ঘ) মাধ�িমক ও মা�াসা িশ�া;

  (ঙ) �াথিমক ও গণিশ�া;

  (চ) �া�� ও পিরবার কল�াণ;

  (ছ) যুব ও �ীড়া উ�য়ন;

  (জ) মিহলা ও িশ� উ�য়ন;

  (ঝ) সমাজকল�াণ;

  (ঞ) মুি�েযা�া;

  (ট) মৎ� ও �ািণস�দ;

  (ঠ) প�ী উ�য়ন ও সমবায়;

  (ড) সং�ৃিত;

  (ঢ) পিরেবশ ও বন;

  (ণ) বাজার মূল� পয�েব�ণ, মিনটিরং ও িনয়�ণ;

  (ত) অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ;

  (থ) জন�া��, �ািনেটশন ও িব�� পািন সরবরাহ।

  (২) পিরষেদর ভাইস �চয়ারম�ােনর মধ� হইেত কিমিটর সভাপিত িনব�ািচত হইেবন।
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  (৩) সংি�� িবভােগর উপেজলা অিফসার এই ধারার অধীন গিঠত কিমিটর সদ�-সিচব হইেবন

এবং পিরষেদ হ�া�িরত নয় এমন িবষয় স�িক�ত কিমিটর সদ�-সিচব িহসােব একজন

কম�কত�ােক উপেজলা পিরষদ িনধ�ারণ কিরেব।

  (৪) কিমিট অনূ�ন ৫ (পাঁচ) জন এবং অনূ�� ৭ (সাত) জন সদ� সম�েয় গিঠত হইেব এবং

কিমিট, �েয়াজনেবােধ সংি�� িবষেয় অিভ� �কান ব�ি�েক সদ� িহসােব অ�ভু�� (Co-

opt)কিরেত পািরেব।

  (৫) কিমিটর সভায় িস�া� �হেণর ��ে� কিমিটেত অ�ভু�� সদ� (Co-opt member)এবং

সদ�-সিচেবর �কান �ভাটািধকার থািকেব না।

  (৬) �েত�ক কিমিটর সভা �িত �ই মােস অনূ�ন একবার অ�ি�ত হইেব।

  (৭) িন�িলিখত কারেণ পিরষদ �কান কিমিট ভাি�য়া িদেত পািরেব, যথাঃ-

  (ক) উপ-ধারা (৬) অ�যায়ী িনয়িমত সভা অ��ােন ব�থ� হইেল; এবং

  (খ) এই আইন বা ত� ধীন �ণীত িবিধর িবধান বিহভূ�ত �কান িস�া� �হণ কিরেল বা কাজ

কিরেল।]

চুি� ৩০৷ (১) পিরষদ কতৃ�ক বা উহার পে� স�ািদত সকল চুি�-

    (ক) িলিখত হইেত হইেব এবং পিরষেদর নােম স�ািদত হইেব;

    (খ) িবিধ অ�সাের স�ািদত হইেত হইেব৷

    (২) �কান চুি� স�াদেনর অব�বিহত পের অ�ি�ত পিরষেদর সভায় �চয়ারম�ান চুি�িট

উপ�াপন কিরেবন এবং এই চুি�র উপর সকল সদে�র আেলাচনার অিধকার থািকেব৷

    (৩) পিরষদ ��ােবর মাধ�েম িবিভ� ধরেনর চুি� স�াদেনর জ� প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব এবং �চয়ারম�ান চুি� স�াদেনর ব�াপাের উ� ��াব অ�যায়ী কাজ কিরেবন৷

    (৪) এই ধারার �খলাপ স�ািদত �কান চুি�র দািয়� পিরষেদর উপর বত�াইেব না৷

িনম�াণ কাজ ৩১৷ সরকার, সরকারী �গেজেটর মাধ�েম, িন�বিণ�ত িবষেয় সাধারণ নীিতমালা �ণয়ন কিরেত

পািরেব, যথা:-

    (ক) পিরষদ কতৃ�ক স�ািদতব� সকল িনম�াণ কােজর পিরক�না এবং আ�মািনক ব�েয়র িহসাব

�ণয়ন;

    (খ) উ� পিরক�না ও ব�য় �কান কতৃ�প� কতৃ�ক এবং িক শেত� �যুি�গতভােব এবং

�শাসিনকভােব অ�েমািদত হইেব, তাহা িনধ�ারণ;

    (গ) উ� পিরক�না ও ব�েয়র িহসাব কাহার �ারা �ণয়ন করা হইেব এবং উ� িনম�াণ কাজ

কাহার �ারা স�াদন করা হইেব, তাহা িনধ�ারণ৷



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-827.html 19/34

13/11/2020 উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮

উ ি ই

নিথপ�,
�িতেবদন
ইত�ািদ

৩২৷ পিরষদ-

    (ক) উহার কায�াবলীর নিথপ� সংর�ণ কিরেব;

    (খ) িবিধেত উি�িখত িবষেয়র উপর সামিয়ক �িতেবদন ও িববরণী �ণয়ন ও �কাশ কিরেব;

    (গ) উহার কায�াবলী স�েক� তথ� �কােশর জ� �েয়াজনীয় বা সরকার কতৃ�ক সময় সময়

িনেদ�িশত অ�া� ব�ব�াও �হণ কিরেত পািরেব৷

পিরষেদর মূখ�
িনব�াহী কম�কত�া

[৩৩। (১) উপেজলা িনব�াহী অিফসার পিরষেদর মুখ� িনব�াহী কম�কত�া হইেবন এবং িতিন

পিরষদেক সািচিবক সহায়তা �দান কিরেবন।

  (২) পিরষেদর িস�া� বা�বায়ন, আিথ�ক শৃংখলা �িতপালন এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া�

কায�াবলী পিরষেদর মুখ� িনব�াহী কম�কত�া স�াদন কিরেবন।]

53

পিরষেদর
কম�কত�া ও
কম�চারী িনেয়াগ

৩৪৷ (১) পিরষেদর কায�ািদ ��ুভােব স�াদেনর িনিম� পিরষদ, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম,

িবিভ� ��ণীর কম�কত�া ও কম�চারী পেদ িবিধ অ�যায়ী িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

    (২) পিরষদ কতৃ�ক িনেয়াগেযাগ� কম�কত�া ও কম�চারীেদর চা�রীর শত�ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব৷

  [(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �েত�ক উপেজলা পিরষেদর

একজন সহকারী িহসাবর�ণ কম�কত�া থািকেবন, িযিন সরকার বা সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত �কান

কতৃ�পে�র মাধ�েম িনযু� হইেবন।]]

54

পিরষেদর
তহিবল গঠন

৩৫৷ (১) সংি�� উপেজলার নাম স�িলত �েত�ক উপেজলা পিরষেদর একিট তহিবল থািকেব৷

    (২) পিরষেদর তহিবেল িন�িলিখত অথ� জমা হইেব, যথা:-

    (ক) পিরষদ কতৃ�ক ধায�কৃত কর, �রইট, �টাল, িফস এবং অ�া� দাবী বাবদ �া� অথ�;

    (খ) পিরষেদর উপর �� এবং তৎকতৃ�ক পিরচািলত সকল স�ি� হইেত �া� আয় বা মুনাফা;

    (গ) ধারা ২৪ এর অধীেন পিরষেদর িনকট হ�া�িরত �িত�ান বা কম� পিরচালনাকারী জনবেলর

�বতন ভাতা এবং এত� সং�া� অ�া� ব�য় িনব�াহ বাবদ সরকার �দ� অথ�;

    (ঘ) সরকার বা অ�া� কতৃ�পে�র অ�দান;

    (ঙ) �কান �িত�ান বা ব�ি� কতৃ�ক �দ� অ�দান;

    (চ) পিরষেদর অথ� িবিনেয়াগ হইেত মুনাফা;

    (ছ) পিরষদ কতৃ�ক �া� অ� �কান �য �কান অথ�;

    (জ) পিরষেদর তহিবেলর উ�ৃ� অথ�;
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    (ঝ) সরকােরর িনেদ�েশ পিরষেদর উপর �� অ�া� আেয়র উৎস হইেত �া� অথ�৷

পিরষেদর
তহিবল
সংর�ণ,
িবিনেয়াগ ও
িবেশষ তহিবল

৩৬৷ (১) পিরষেদর তহিবেল জমাকৃত অথ� �কান সরকারী ��জারীেত বা সরকারী ��জারীর কায�

পিরচালনাকারী �কান ব�াংেক অথবা সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত অ� �কান �কাের জমা রাখা

হইেব৷

    (২) পিরষদ উহার তহিবেলর িকছু অংশ, যাহা িবিধ �ারা িনধ�ািরত হয় তাহা, িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত ও খােত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

    (৩) পিরষদ ই�া কিরেল �কান িবেশষ উে�ে� আলাদা তহিবল গঠন কিরেত পািরেব এবং

িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত উ�-তহিবল পিরচালনা কিরেব৷

পিরষেদর
তহিবেলর
�েয়াগ

৩৭৷ (১) পিরষেদর তহিবেলর অথ� িন�িলিখত খােত অ�ািধকােরর িভি�েত ব�য় করা যাইেব,

যথা:-

    �থমতঃ পিরষেদর কম�কত�া ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা �দান;

    ি�তীয়তঃ এই আইেনর অধীন পিরষেদর তহিবেলর উপর দায়যু� ব�য়;

    তৃতীয়তঃ এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইন �ারা �� পিরষেদর স�াদন এবং

কত�ব� পালেনর জ� ব�য়;

    চতুথ�তঃ সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম পিরষদ কতৃ�ক �ঘািষত পিরষেদর তহিবেলর উপর দায়যু�

ব�য়;

    প�মতঃ সরকার কতৃ�ক �ঘািষত পিরষেদর তহিবেলর উপর দায়যু� ব�য়৷

    (২) পিরষেদর তহিবেলর উপর দায়যু� ব�য় িন��প হইেব, যথা:-

    (ক) পিরষেদর চা�রীেত িনেয়ািজত �কান সরকারী কম�চারীর জ� �দয় অথ�;

    (খ) �কান আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক পিরষেদর িব�ে� �দ� �কান রায়, িড�ী বা

�রােয়দাদ কায�কর কিরবার জ� �েয়াজনীয় অথ�;

    (গ) সরকার কতৃ�ক দায়যু� বিলয়া িনধ�ািরত অ� �য �কান ব�য়৷

    (৩) পিরষেদর তহিবেলর উপর দায়যু� �কান ব�েয়র খােত যিদ �কান অথ� অপিরেশািধত থােক,

তাহা হইেল �য ব�ি�র �হফাজেত উ� তহিবল থািকেব �স ব�ি�েক সরকার আেদশ �ারা উ�

তহিবল হইেত, যতদূর স�ব, ঐ অথ� পিরেশাধ কিরবার জ� আেদশ িদেত পািরেব৷

বােজট ৩৮৷ (১) �িত অথ� বৎসর �� হইবার অ�তঃ ষাট িদন পূেব� পিরষদ উ� বৎসেরর আয় ও ব�য়

স�িলত িববরণী, অতঃপর বােজট বিলয়া উি�িখত, সরকার �ণীত িনেদ�িশকা অ�যায়ী �ণয়ন
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কিরয়া উহার অ�িলিপ পিরষেদর �নািটশ �বােড� অ�তঃ পেনর িদন ব�াপী জনসাধারেণর

অবগিত, ম�ব� ও পরামেশ�র জ� লটকাইয়া রািখেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) অ�সাের �দিশ�ত বােজট স�েক� জনগেণর ম�ব� ও পরামশ� িবেবচনা�েম

পিরষদ সংি�� অথ� বৎসর �� হওয়ার ি�শ িদন পূেব� বােজটিট অ�েমাদন কিরয়া উহার একিট

অ�িলিপ �জলা �শাসন ও সরকােরর িনকট ��রণ কিরেব৷

  (৩) �কান অথ� বৎসর �� হইবার পূেব� পিরষদ ইহার বােজট অ�েমাদন কিরেত না পািরেল

সরকার উ� বৎসেরর জ� একিট আয়-ব�য় িববরণী ��ত করাইয়া উহা �ত�য়ন কিরেব এবং

এই�প �ত�য়নকৃত িববরণী পিরষেদর অ�েমািদত বােজট বিলয়া গণ� হইেব৷

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীেন বােজেটর অ�িলিপ �াি�র পেনর িদেনর মেধ� সরকার আেদশ

�ারা, বােজটিট সংেশাধন কিরেত পািরেব এবং অ��প সংেশািধত বােজটই পিরষেদর

অ�েমািদত বােজট বিলয়া গণ� হইেব৷

  (৫) �কান অথ� বৎসর �শষ হইবার পূেব� �য �কান সময় �সই অথ� বৎসেরর জ�, �েয়াজন

হইেল, পিরষদ একিট সংেশািধত বােজট �ণয়ন ও অ�েমাদন কিরেত পািরেব এবং উ�

সংেশািধত বােজেটর ��ে�ও এই ধারার িবধানাবলী, যতদূর স�ব, �েযাজ� হইেব৷

  (৬) এই আইন �মাতােবক গিঠত পিরষদ �থম বার �য অথ� বৎসের দািয়� �হণ কিরেব �সই

অথ� বৎসেরর বােজট উ� দািয়�ভার �হেণর পর অথ� বৎসরিটর বাকী সমেয়র জ� �ণীত

হইেব এবং উ� বােজেটর ��ে�ও এই ধারার িবধানাবলী যতদূর স�ব �েযাজ� হইেব।

িহসাব ৩৯৷ (১) পিরষেদর আয়-ব�েয়র িহসাব িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ও ফরেম র�ণ করা

যাইেব৷

    (২) �িতিট অথ� বৎসর �শষ হইবার পর পিরষদ একিট বািষ�ক আয় ও ব�েয়র িহসাব ��ত

কিরেব এবং পরবত�ী অথ� বৎসেরর ৩১�শ িডেস�েরর মেধ� উহা সরকােরর িনকট ��রণ

কিরেব৷

    (৩) উ� বািষ�ক আয়-ব�েয়র িহসােবর একিট অ�িলিপ জনসাধারেণর পিরদশ�েনর জ� পিরষদ

কায�ালেয়র �কান �কা� �ােন �াপন কিরেত হইেব এবং উ� িহসাব স�েক� জনসাধারেণর

আপি� বা পরামশ� পিরষদ িবেবচনা কিরেব৷

িহসাব িনরী�া  ৪০৷ (১) পিরষেদর আয়-ব�েয়র িহসাব িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ও িবিধ �ারা িনধ�ািরত

কতৃ�পে�র �ারা িনরীি�ত হইেব৷

 (২) িনরী�াকারী কতৃ�প� পিরষেদর সকল িহসাব সং�া� যাবতীয় বিহ ও অ�া� দিলল

�দিখেত পািরেব এবং �েয়াজনেবােধ পিরষেদর [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও �য �কান

সদ�, কম�কত�া ও কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেব৷
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 (৩) িহসাব-িনরী�ার পর িনরী�াকারী কতৃ�প� সরকােরর িনকট একিট িনরী�া �িতেবদন �পশ

কিরেব এবং উহােত, অ�া� িবষেয়র মেধ�, িন�বিণ�ত িবষয়ািদর উে�খ থািকেব, যথা:-

    (ক) অথ� আ�সাৎ;

    (খ) পিরষদ তহিবেলর �লাকসান, অপচয় এবং অপ�েয়াগ;

    (গ) িহসাব র�েণ অিনয়ম;

    (ঘ) িনরী�াকারী কতৃ�পে�র মেত যাহারা �ত�� বা পেরা�ভােব উ� আ�সাৎ, �লাকসান,

অপচয়, অপ�েয়াগ ও অিনয়েমর জ� দায়ী তাঁহােদর নাম।

পিরষেদর
স�ি�

৪১৷ (১) সরকার িবিধ �ারা-

    (ক) পিরষেদর উপর বা উহার ত�াবধােন �� বা উহার মািলকানাধীন স�ি�র ব�ব�াপনা,

র�ণােব�ণ ও উ�য়েনর জ� িবধান কিরেত পািরেব;

    (খ) উ� স�ি�র হ�া�েরর িনয়�ণ কিরেত পািরেব৷

    (২) পিরষদ-

    (ক) উহার মািলকানাধীন বা উহার উপর বা উহার ত�াবধােন �� �য �কান স�ি�র

ব�ব�াপনা, র�ণােব�ণ, পিরদশ�ন ও উ�য়ন সাধন কিরেত পািরেব;

    (খ) এই আইেনর উে�� পূরণকে� উ� স�ি� কােজ লাগাইেত পািরেব;

    [(গ) সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম দান, িব�য়, ব�ক, ইজারা বা িবিনমেয়র মাধ�েম বা অ�

�কান প�ায় �য �কান স�ি� অজ�ন বা হ�া�র কিরেত পািরেব।]

56

উ�য়ন
পিরক�না

৪২৷ (১) পিরষদ উহার এ� িতয়ারভু� �য �কান িবষেয় উহার তহিবেলর সংগিত অ�যায়ী

পাঁচসালা পিরক�নাসহ িবিভ� �ময়াদী উ�য়ন পিরক�না ��ত ও বা�বায়ন কিরেত পািরেব

এবং এই�প পিরক�না �ণয়েনর ��ে� পিরষেদর এলাকাভু� ইউিনয়ন পিরষদ বা উ�

এলাকায় উ�য়ন কম�কাে� সি�য়ভােব জিড়ত �বসরকারী �িত�ানসমূহ বা �কান ব�ি�

িবেশেষর পরামশ� িবেবচনা কিরেত পািরেব৷

    (২) উ� পিরক�নায় িন�িলিখত িবষেয়র িবধান থািকেব, যথা:-

    (ক) িক প�িতেত পিরক�নার অথ� �যাগান হইেব এবং উহার তদারক ও বা�বায়ন হইেব;

    (খ) কাহার �ারা পিরক�না বা�বািয়ত হইেব;

    (গ) পিরক�না স�িক�ত অ�া� �েয়াজনীয় িবষয়৷

    (৩) পিরষদ উহার �িতিট উ�য়ন পিরক�নার [িবষেয় সংি�� সংসদ সদে�র �পািরশ

�হণপূব�ক] একিট অ�িলিপ উহার বা�বায়েনর পূেব� সরকােরর িনকট ��রণ কিরেব এবং
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জনসাধারেণর অবগিতর জ� পিরষেদর িবেবচনায় যথাযথ প�িতেত �কাশ কিরেত বা ���

িবেশেষ তাঁহােদর মতামত বা পরামশ� িবেবচনা�েম উ� পিরক�না স�েক� যথাযথ ব�ব�া

�হণ কিরেত পািরেব৷

পিরষেদর
িনকট
�চয়ারম�ান
ইত�ািদর দায়

৪৩৷ পিরষেদর [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] অথবা উহার �কান সদ�, কম�কত�া বা

কম�চারী অথবা পিরষদ �শাসেনর দািয়��া� বা পিরষেদর পে� কম�রত �কান ব�ি�র �ত��

গািফলিত বা অসদাচরেণর কারেণ পিরষেদর �কান অথ� বা স�েদর �লাকসান অপচয় বা

অপ�েয়াগ হইেল উহার জ� িতিন দায়ী থািকেবন এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত সরকার

তাঁহার এই দায়-দািয়� িনধ�ারণ কিরেব এবং �য টাকার জ� তাঁহােক দায়ী করা হইেব �সই

টাকা সরকারী দাবী (Public Demand) িহসােব তাঁহার িনকট হইেত আদায় করা হইেব৷
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পিরষদ কতৃ�ক
আেরাপনীয় কর
ইত�ািদ

৪৪৷ পিরষদ, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, চতুথ� তফিসেল উি�িখত সকল অথবা �য �কান কর,

�রইট, �টাল এবং িফস িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত আেরাপ কিরেত পািরেব৷

কর স�িক�ত
��াপন
ইত�ািদ

৪৫৷ (১) পিরষদ কতৃ�ক আেরািপত সকল কর, �রইট, �টাল এবং িফস িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত ��ািপত হইেব এবং সরকার িভ��প িনেদ�শ না িদেল উ� আেরােপর িবষয়িট

আেরােপর পূেব� �কাশ কিরেত হইেব৷

    (২) �কান কর, �টাল, �রইট বা িফস আেরােপর বা উহার পিরবত�েনর �কান ��াব অ�েমািদত

হইেল সরকার �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ উহা কায�কর হইেব৷

কর সং�া�
দায়

৪৬৷ �কান ব�ি� বা িজিনসপে�র উপর কর, �রইট, �টাল বা িফস আেরাপ করা যাইেব িকনা

উহা িনধ�ারেণর �েয়াজেন পিরষদ, �নািটেশর মাধ�েম, সংি�� ব�ি�েক �েয়াজনীয় তথ�

সরবরাহ কিরেত বা দিললপ�, িহসাব বিহ বা িজিনসপ� হািজর কিরবার িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

কর আদায় ৪৭৷ (১) এই আইেন িভ��প িবধান না থািকেল, পিরষেদর সকল কর, �রইট, �টাল এবং িফস

িবিধ �ারা িনধ�ািরত ব�ি�র �ারা এবং প�িতেত আদায় করা হইেব৷

    (২) পিরষেদর �াপ� অনাদায়ী সকল �কার কর �রইট, �টাল, িফস এবং অ�া� অথ� সরকারী

দাবী (Public Demand) িহসােব আদায়েযাগ� হইেব৷

কর ইত�ািদ
িনধ�ারেণর
িব�ে� আপি�

৪৮৷ িবিধ �ারা িনধ�ািরত কতৃ�পে�র িনকট ও িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় এবং সমেয়র মেধ�

�পশকৃত িলিখত দরখা� ছাড়া অ� প�ায় এই আইেনর অধীন ধায�কৃত �কান কর, �রইট, �টাল

বা িফস বা এত� সং�া� �কান স�ি�র মূল�ায়ন অথবা �কান ব�ি�র উহা �দােনর দািয়�

স�েক� �কান আপি� উ�াপন করা যাইেব না৷

কর িবিধ

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-827.html 24/34

13/11/2020 উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮

উ ি ই

৪৯৷ (১) পিরষদ কতৃ�ক ধায�কৃত সকল কর, �রইট, �টাল বা িফস এবং অ�া� দাবী িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত ধায� আেরাপ এবং িনয়�ণ করা যাইেব৷

    (২) এই ধারায় উি�িখত িবষয় স�িক�ত িবিধ অ�া� িবষেয়র মেধ� কর দাতােদর করণীয়

এবং কর ধায�কারী ও আদায়কারী কম�কত�া ও অ�া� কতৃ�পে�র �মতা ও দািয়� স�েক�

িবধান থািকেব৷

পিরষেদর উপর
ত�াবধান

৫০৷ এই আইেনর উে�ে�র সিহত পিরষেদর কায�কলােপর সাম�� সাধেনর িন�য়তা

িবধানকে� সরকার পিরষেদর উপর সাধারণ ত�াবধান ও িনয়�ণ �মতা �েয়াগ কিরেব৷

পিরষেদর
কায�াবলীর
উপর িনয়�ণ

৫১৷ (১) সরকার যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, পিরষদ কতৃ�ক বা পিরষেদর পে� কৃত

বা ��ািবত �কান কাজকম� আইেনর সিহত সংগিতপূণ� নেহ অথবা জন�ােথ�র পিরপ�ী, তাহা

হইেল সরকার আেদশ �ারা-

    (ক) পিরষেদর উ� কায��ম বািতল কিরেত পািরেব;

    (খ) পিরষদ কতৃ�ক গৃহীত �কান ��াব অথবা �দ� �কান আেদেশর বা�বায়ন সামিয়কভােব

�িগত কিরেত পািরেব;

    (গ) ��ািবত �কান কাজকম� স�াদন িনিষ� কিরেত পািরেব;

    (ঘ) পিরষদেক আেদেশ উি�িখত �কান কাজ কিরবার িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান আেদশ �দ� হইেল পিরষদ আেদশ �াি�র ি�শ িদেনর

মেধ� উহা পুনঃিবেবচনার জ� [সরকােরর িনকট আেবদন] কিরেত পািরেব৷

    (৩) উ� আেবদন �াি�র ি�শ িদেনর মেধ� সরকার উ� আেদশিট হয় বহাল রািখেব নতুবা

সংেশাধন অথবা বািতল কিরেব এবং উ� সমেয়র মেধ� পিরষদেক উহা অবিহত কিরেব৷

    (৪) যিদ �কান কারেণ উি�িখত সমেয়র মেধ� সরকার উ� আেদশ বহাল অথবা সংেশাধন না

কের তাহা হইেল উহা বািতল বিলয়া গণ� হইেব৷

59

পিরষেদর
িবষয়াবলী
স�েক� তদ�

 ৫২৷ (১) সরকার, ���ায় অথবা �কান ব�ি�র আেবদেনর িভি�েত, পিরষেদর িবষয়াবলী

সাধারণভােব অথবা তৎস�িক�ত �কান িবেশষ ব�াপার স�ে� তদ� কিরবার জ� �কান

কম�কত�ােক �মতা �দান কিরেত পািরেব এবং উ� তদে�র িরেপােট�র পিরে�ি�েত গৃহীতব�

�েয়াজনীয় �িতকারমূলক ব�ব�া �হণ কিরবার জ�ও িনেদ�শ িদেত পািরেব।

    (২) উ� তদ�কারী কম�কত�া তদে�র �েয়াজেন সা�� �হণ এবং সা�ীর উপি�িত ও দিলল

উপ�াপন িনি�তকরেণর জ� Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর
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অধীন এত� সং�া� িবষেয় �দওয়ানী আদালেতর �য �মতা আেছ �সই �মতা �েয়াগ কিরেত

পািরেব৷

পিরষদ
বািতলকরণ

৫৩৷ (১) যিদ �েয়াজনীয় তদে�র পর সরকার এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, পিরষদ-

    (ক) উহার দািয়� পালেন অসমথ� অথবা �মাগতভােব উহার দািয়� পালেন ব�থ� হইয়ােছ;

    (খ) উহার �শাসিনক ও আিথ�ক দািয়� পালেন অসমথ�;

    (গ) সাধারণতঃ এমন কাজ কের যাহা জন�াথ� িবেরাধী;

    (ঘ) অ� �কানভােব উহার �মতার সীমা লংঘন বা �মতার অপব�বহার কিরয়ােছ বা কিরেতেছ;

    তাহা হইেল সরকার, সরকারী �গেজেট �কািশত আেদশ �ারা, পিরষদেক বািতল কিরেত

পািরেব:

    তেব শত� থােক �য, উ� আেদশ �দােনর পূেব� পিরষেদর সদ�গণেক ��ািবত বািতলকরেণর

িব�ে� কারণ দশ�ােনার �েযাগ িদেত হইেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আেদশ �কািশত হইেল -

  (ক) পিরষেদর [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও অ�া� সদ�গণ তাহােদর পেদ বহাল

থািকেবন না;

 (খ) বািতল থাকাকালীন সমেয় পিরষেদর যাবতীয় দািয়� সরকার কতৃ�ক িনেয়ািজত �কান ব�ি�

বা কতৃ�প� পালন কিরেব৷

    (৩) বািতলােদশ সরকারী �গেজেট জারীর একশত িবশ িদেনর মেধ� এই আইন ও িবিধ

�মাতােবক পিরষদ পুনগ�িঠত হইেব৷

60

যু� কিমিট ৫৪৷ পিরষদ অ� �কান �ানীয় কতৃ�পে�র সিহত একে� উহােদর সাধারণ �াথ�-সংি�� �কান

িবষেয়র জ� যু� কিমিট গঠন কিরেত পািরেব এবং অ��প কিমিটেক উহার �য �কান �মতা

�দান কিরেত পািরেব৷

পিরষদ ও অ�
�কান �ানীয়
কতৃ�পে�র
িবেরাধ

৫৫৷ পিরষদ এবং অ� �কান �ানীয় কতৃ�পে�র মেধ� �কান িবেরাধ �দখা িদেল িবেরাধীয়

িবষয়িট িন�ি�র জ� সরকােরর িনকট ��িরত হইেব এবং এই ব�াপাের সরকােরর িস�া�

চূড়া� হইেব৷

অপরাধ ৫৬৷ প�ম তফিসেল বিণ�ত �কান করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই �কার কাজ করা

এই আইেনর অধীন দ�নীয় অপরাধ হইেব৷

দ�
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৫৭৷ এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর জ� অনিধক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা করা যাইেব

এবং এই অপরাধ যিদ অনবরতভােব ঘিটেত থােক, তাহা হইেল �থম িদেনর অপরােধর পর

পরবত�ী �েত�ক িদেনর জ� অপরাধীেক অিতির� অনিধক পাঁচশত টাকা পয�� জিরমানা করা

যাইেব৷

অপরাধ আমেল
�নওয়া

৫৮৷ �চয়ারম�ান বা পিরষদ হইেত �মতা�া� �কান ব�ি�র িলিখত অিভেযাগ ছাড়া �কান

আদালত এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ িবচােরর জ� আমেল লইেত পািরেবন না৷

      
অিভেযাগ
�ত�াহার ও
আেপাষ িন�ি�

৫৯৷ �চয়ারম�ান বা এত�ে�ে� পিরষদ হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন

অপরাধ সং�া� �কান অিভেযাগ �ত�াহার বা অিভযু� ব�ি�র সিহত আেপাষ িন�ি� কিরেত

পািরেবন৷

অৈবধ
অ��েবশ বা
অব�ান

৬০৷ (১) জনপথ ও সব�সাধারেণর ব�বহায� �কান �ােন �কান ব�ি� �কান �কাের অৈবধ

অ��েবশ কিরেবন না৷

    ব�াখ�া৷- এই ধারার উে�� পূরণকে�, �কান ব�ি�র অৈবধ অ��েবশ বিলেত তাঁহার

িনয়�ণাধীন বা তাঁহার ত�াবধােন রিহয়ােছ এমন �কান ব�ি� বা জীব-জ�র অ��েবশ বা �কান

ব� বা কাঠােমার অব�ানও অ�ভু�� হইেব৷

    (২) পিরষেদর িনয়�ণভু� বা এ� িতয়ারাধীন জনপেথ বা �ােন উ��প অৈবধ অ��েবশ

কিরেল পিরষদ �নািটশ �ারা িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উ� ব�ি�েক তাঁহার অৈবধ কায�কলাপ ব�

কিরবার জ� িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং উ� সমেয়র মেধ� যিদ িতিন এই িনেদ�শ মা� না

কেরন তাহা হইেল পিরষদ অৈবধ অ��েবশ ব� কিরবার জ� যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেত

পািরেব এবং উ��প ব�ব�া �হেণর ফেল অৈবধ অ��েবশকারী �কান �কার �িত�� হইেল

�সইজ� তাঁহােক �কান �িতপূরণ �দওয়া হইেব না৷

    (৩) অৈবধ অ��েবশ ব� করার �েয়াজেন গৃহীত ব�ব�ার জ� �য ব�য় হইেব তাহা উ�

অ��েবশকারীর উপর এই আইেনর অধীন ধায�কর বিলয়া গণ� হইেব৷

আপীল ৬১৷ এই আইন বা �কান িবিধ বা �িবধােনর অধীেন পিরষদ বা উহার �চয়ারম�ান অথবা

পিরষেদর বা �চয়ারম�ােনর িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি�র �কান আেদেশর �ারা �কান

ব�ি� সং�ু� হইেল িতিন উ� আেদশ �দােনর ি�শ িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট বা সরকার

কতৃ�ক িনধ�ািরত কতৃ�পে�র িনকট উহার িব�ে� আপীল কিরেত পািরেবন এবং এই আপীেলর

উপর সরকােরর বা উ� কতৃ�পে�র িস�া� চূড়া� হইেব৷

পিরষদ ও
সরকােরর
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কায�াবলীর
সম�য় স�েক�
আেদশ

৬২৷ সরকার, �েয়াজন হইেল, আেদশ �ারা পিরষদ এবং সরকারী কতৃ�পে�র কায�াবলীর মেধ�

কােজর সম�য় কিরেত পািরেব৷

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৬৩৷ (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ

�ণয়ন কিরেত পািরেব৷

    (২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপির-উ� �মতার সামি�কতােক �ু�ন না কিরয়া, অ��প িবিধেত

িন�বিণ�ত সকল অথবা �য �কান িবষেয় িবধান করা যাইেব, যথা:-

 [***]

 (গ) [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও সদ�গেণর �মতা ও কায�াবলী;

 (ঘ) পিরষেদর পে� চু্ ি� স�াদেনর িবধানাবলী;

    (ঙ) পিরষেদর কায��ম বা�বায়েনর িবধানাবলী;

    (চ) পিরষেদর �রকড�প�, �িতেবদন ইত�ািদ র�ণােব�ণ ও �কাশনা সং�া�;

    (ছ) পিরষেদর কম�কত�া ও কম�চারীেদর িনেয়াগ ও চা�রীর শত�াবলী সং�া� িবষয়;

    (জ) পিরষেদর তহিবল র�ণ পিরচালনা, িনয়�ণ, িবিনেয়াগ;

    (ঝ) িহসাব িনরী�া সং�া� িবষয়ািদ;

    (ঞ) পিরষেদর স�ি� র�ণােব�ণ, পিরচালনা সং�া� িবষয়ািদ;

    (ট) িনম�াণ কাজ এবং উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন সং�া� িবষয়ািদ;

    (ঠ) পিরষেদর স�ি� র�ণােব�েণর জ� কম�কত�া ও কম�চারীেদর আচরণ সং�া� িবষয়;

    (ড) কর সং�া� িবষয়;

    (ঢ) পিরষেদর আেদেশর িব�ে� আপীল সং�া� িবষয়;

    (ণ) িবেশষ সভা আ�ান এবং [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] বা অ� �কান সদ� সং�া�

অপসারেণর িবষয়;

 (ত) বােজট �ণয়ন ও অ�েমাদন সং�া� িবষয়াবলী;

    (থ) এই আইেনর িবধানাবলী পালেনর জ� স�ৃ� অ�া� িবষয়ািদ৷

  [(৩) িনব�াচন কিমশন িন�বিণ�ত িবষেয় সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত

পািরেব, যথাঃ-

  (ক) �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান ও মিহলা সদ� িনব�াচন ও তৎসং�া� কায�াবলী;

  (খ) িনব�াচন �াইবু�নাল ও আপীল �াইবু�নাল িনেয়াগ, উহােদর �মতা, িনব�াচনী দরখা� দািখল

এবং িনব�াচনী িবেরাধ িন�ি� সং�া� িবষয়ািদ।]
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�িবধান
�ণয়েনর
�মতা

৬৪৷ (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে� পিরষদ, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, এই আইেনর

বা �কান িবিধর সিহত অসম�স না হয় এই�প �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

    (২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপির-উ� �মতার সামি�কতােক �ু�ন না কিরয়া, অ��প �িবধােন

িন��প সকল অথবা �য �কান িবষেয় িবধান করা যাইেব, যথা:-

    (ক) পিরষেদর কায�াবলী পিরচালনা;

    (খ) পিরষেদর সভার �কারাম িনধ�ারণ;

    (গ) পিরষেদর সভায় �� উ�াপন;

    (ঘ) পিরষেদর সভা আহবান;

    (ঙ) পিরষেদর সভার কায�িববরণী িলখন;

    (চ) পিরষেদর সভায় গৃহীত ��ােবর বা�বায়ন;

    (ছ) সাধারণ সীলেমাহেরর �হফাজত ও ব�বহার;

    (জ) পিরষেদর �কান কম�কত�ােক �চয়ারম�ােনর �মতা অপ�ণ;

    (ঝ) পিরষেদর অিফেসর িবভাগ ও শাখা গঠন এবং উহােদর কােজর পিরিধ িনধ�ারণ;

    (ঞ) কায�িনব�াহ সং�া� যাবতীয় িবষয়;

    (ট) এই আইেনর অধীন �িবধান �ারা িনয়�ণ কিরেত হইেব বা করা যাইেব এই�প �য �কান

িবষয়৷

    (৩) পিরষেদর িবেবচনায় �য �কাের �কাশ কিরেল �কান �িবধান স�েক� জনসাধারণ

ভালভােব অবিহত হইেত পািরেব �সই �কাের �েত�ক �িবধান �কাশ কিরেত হইেব৷

    (৪) সরকার নমুনা �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব এবং এই�প �কান নমুনা �ণীত হইেল

পিরষদ উহা অ�সরণ কিরেব৷

সরকার কতৃ�ক
�মতা অপ�ণ

৬৫৷ সরকার এই আইেনর অধীন ইহার সকল অথবা �য �কান �মতা সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, �য �কান ব�ি� বা কতৃ�প�েক অপ�ণ কিরেত পািরেব৷

পিরষেদর পে�
ও িবপে�
মামলা

৬৬৷ (১) পিরষেদর িব�ে� বা পিরষদ সং�া� �কান কােজর সূে� উহার �কান সদ� বা

কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে� মামলা দােয়র কিরেত হইেল মামলা দােয়র কিরেত ই�ুক

ব�ি�েক মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও িঠকানা উে�খ কিরয়া একিট �নািটশ-

    (ক) পিরষেদর ��ে�, পিরষেদর কায�ালেয় �দান কিরেত হইেব বা �পৗঁছাইয়া িদেত হইেব;
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(খ) অ�া� ��ে�, সংি�� সদ�, কম�কত�া বা কম�চারীর িনকট ব�ি�গতভােব বা তাঁহার

অিফস বা বাস�ােন �দান কিরেত হইেব বা �পৗঁছাইয়া িদেত হইেব৷

    (২) উ� �নািটশ �দান বা �পৗঁছােনার পর ি�শ িদন অিতবািহত না হওয়া পয�� �কান মামলা

দােয়র করা যাইেব না, এবং মামলার আরজীেত উ� �নািটশ �দান করা বা �পৗঁছােনা হইয়ােছ

িকনা উহার উে�খ থািকেত হইেব৷

�নািটশ এবং
উহা জারীকরণ

৬৭৷ (১) এই আইন, িবিধ বা �িবধান পালেনর জ� �কান কাজ করা বা না করা হইেত িবরত

থাকা যিদ �কান ব�ি�র কত�ব� হয় তাহা হইেল �কান সমেয়র মেধ� ইহা কিরেত হইেব বা ইহা

করা হইেত িবরত থািকেত হইেব তাহা উে�খ কিরয়া তাঁহার উপর একিট �নািটশ জারী কিরেত

হইেব৷

    (২) এই আইেনর অধীন �েদয় �কান �নািটশ গঠনগত �িটর কারেণ অৈবধ হইেব না৷

    (৩) িভ��প �কান িবধান না থািকেল এই আইেনর অধীন �েদয় সকল �নািটশ উহার �াপকেক

হােত হােত �দান কিরয়া অথবা তাঁহার িনকট [ডাকেযােগ ��রণ কিরয়া অথবা তাহার

পিরবােরর �কান সদ�েক �দান কিরয়া বা তাহার বাস�ান বা] কম��েলর �কান িবিশ� �ােন

আঁিটয়া িদয়া জারী কিরেত হইেব৷

    (৪) �য �নািটশ সব�সাধারেণর জ� তাহা পিরষদ কতৃ�ক িনধ�ািরত �কান �কা� �ােন অঁিটয়া

িদয়া জারী করা হইেল উহা যথাযথভােব জারী হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷

65

�কা� �রকড� ৬৮৷ এই আইেনর অধীন ��তকৃত এবং সংরি�ত যাবতীয় �রকড� এবং �রিজ�ার Evidence

Act, 1872 (I of 1872) �ত �য অেথ� �কা� �রকড� (Public document) অিভব�ি�িট

ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� �কা� �রকড� (Public document) বিলয়া গণ� হইেব এবং

িবপরীত �মািণত না হইেল, উহােক িব�� �রকড� বা �রিজ�ার বিলয়া গণ� কিরেত হইেব৷

নাগিরক সনদ
�কাশ

[৬৮ক। (১) এই আইেনর অধীন গিঠত �িতিট উপেজলা িনধ�ািরত প�িত অ�সরণপূব�ক

িবিভ� �কােরর নাগিরক �সবা �দােনর িববরণ, �সবা �দােনর শত�সমূহ এবং িনিদ��

সময়সীমার মেধ� �সবা �দান িনি�ত কিরবার িববরণ �কাশ কিরেব যাহা নাগিরক সনদ

(Citizen Charter) বিলয়া অিভিহত হইেব।

  (২) সরকার পিরষেদর জ� আদশ� নাগিরক সনদ সং�া� িনেদ�িশকা �ণয়ন কিরেব।

 (৩) নাগিরক সনদ সং�া� িনেদ�িশকা �ণয়েন িন�বিণ�ত িবষয়সহ অ�া� িবষয় অ�ভু��

থািকেব, যথাঃ-

  (ক) পিরষদ �দ� �িতিট �সবার িনভু�ল ও �� িববরণ;

  (খ) পিরষদ �দ� �সবা �দােনর মূল�;
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  (গ) �সবা �হণ ও দািব সং�া� �যাগ�তা ও �ি�য়া;

  (ঘ) �সবা �দােনর িনিদ�� সময়সীমা;

  (ঙ) �সবা সং�া� িবষেয় নাগিরকেদর দািয়�;

  (চ) �সবা �দােনর িন�য়তা;

  (ছ) �সবা �দান সং�া� অিভেযাগ িন�ি�র �ি�য়া।

  
উ�ততর তথ�
�যুি�র
ব�বহার ও
�শাসন

৬৮খ। (১) �েত�ক উপেজলা পিরষদ �শাসন িনি�ত কিরবার লে�� িনিদ�� সময়সীমার মেধ�

উ�ততর তথ� �যুি� ব�বহার কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর উে�� পূরণকে� সরকার আিথ�ক ও কািরগির সাহায�সহ অ�া�

সহায়তা �দান কিরেব।

  (৩) উপেজলা পিরষদ নাগিরক সনেদ বিণ�ত আধুিনক �সবা সং�া� িবষয়সহ সরকািরভােব

�দ� সকল �সবার িববরণ উ�ততর তথ� �যুি�র মাধ�েম নাগিরকেদর �াত কিরবার ব�ব�া

কিরেব।

    
তথ� �াি�র
অিধকার।

৬৮গ। (১) তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২০ নং আইন) এর িবধানাবলী

সােপে�, বাংলােদেশর �য �কান নাগিরেকর উপেজলা সং�া� �য �কান তথ�, িনধ�ািরত

প�িতেত, �াি�র অিধকার থািকেব।

  (২) সরকার, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, এলাকার জনসাধারেণর িনকট সরবরাহেযাগ�

তথ�ািদর একিট তািলকা �কােশর জ� উপেজলা পিরষদেক আেদশ �দান কিরেত পািরেব।]

পিরষেদর
[�চয়ারম�ান,

ভাইস
�চয়ারম�ান],
সদ� ইত�ািদ
জনেসবক
(Public
servant) গণ�
হইেবন

67
৬৯৷ পিরষেদর [�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান] ও উহার অ�া� সদ� এবং উহার কম�কত�া

ও কম�চারীগণ এবং পিরষেদর পে� কাজ করার জ� যথাযথভােব �মতা�া� অ�া� ব�ি�

Penal Code (Act XLV of 1860) এর Section 21 এ �য অেথ� জনেসবক (Public

servant) অিভব�ি�িট ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� জনেসবক (Public servant) বিলয়া গণ�

হইেবন৷

68

সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

৭০৷ এই আইন, িবিধ বা �িবধান এর অধীন সরল িব�ােস কৃত �কান কােজর ফেল �কান ব�ি�

�িত�� হইেল বা তাঁহার �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল ত�� সরকার, পিরষদ বা

উহােদর িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি�র িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলা বা

অ� �কান আইনগত কায��ম �হণ করা যাইেব না৷

িনধ�ািরত
প�িতেত

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1011.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
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 দফা (ক) উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঞ) উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঠ), (ড) ও (ঢ) দফা (ঠ) ও (ড) এর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ৩(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ডড) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (ণ) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৬ উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৭) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৮) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৮ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপা�টীকায় "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন)
আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 শপথপ� বা �ঘাষণাপ� ফরম উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ব�াখায় উি�িখত "�চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ােনর" শ��িল "�চয়ারম�ােনর" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও
সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপা�টীকায় "�চয়ারম�ান ও ভাইস �চয়ারম�ান " শ��িল "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন,
২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ােনর" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন,
২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপা�টীকায় "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান ও মিহলা সদ�গেণর" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ােনর " শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন
পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

কিতপয়
িবষেয়র িন�ি� ৭১৷ এই আইেন �কান িকছু কিরবার জ� িবধান থাকা সে�ও যিদ উহা �কান কতৃ�প� কতৃ�ক বা

িক প�িতেত করা হইেব তৎস�েক� �কান িবধান না থােক তাহা হইেল উ� কাজ সরকার কতৃ�ক

সরকারী �গেজেট �কািশত আেদশ অ�সাের স�� করা হইেব৷

অ�িবধা
দূরীকরণ

৭২৷ এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর কিরবার ��ে� উ� িবধােন �কান অ��তার কারেণ

অ�িবধা �দখা িদেল সরকার উ� অ�িবধা দূিরকরণােথ� সরকারী �গেজেট �কািশত আেদশ

�ারা �েয়াজনীয় �য �কান ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব৷
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 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান ও মিহলা সদ�গণ" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ােনর " শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও
সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৩ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৩ক, ১৩খ ও ১৩গ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ১৪ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৫ উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৬ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৬ক উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি�েবিশত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ক) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর ২২ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত

 "সরকার,” শ�িট এবং কমা "িনব�াচন কিমশন” শ��িলর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২
ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (খ) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 "একশত আিশ” শ��িল "ষাট” শ�িটর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর ২২ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (ক) ও (খ) উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "িনব�াচন পিরচালনা কিরেব" শ��িল "িনব�াচন অ��ান ও পিরচালনা কিরেব" শ��িলর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১
সেনর ২১ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "িনব�াচন কিমশন" শ�িট "সরকার" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৯(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গ) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ৯(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা (গগ) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “িনব�াচন আপীল �াইবু�নাল গঠন” শ��িল "িনব�াচন আপীল িনেয়াগ” শ��িলর পিরবেত�, উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর
২২ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “সাত বৎসেরর” শ��িল “�ই বৎসেরর অিধক এবং অথ�দে�র পিরমাণ দশ হাজার টাকার” শ��িলর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন,
১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর ২২ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 উপা�টীকায় "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন)
আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৭(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৭(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
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উ ি ই

 উপা�টীকায় "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন)
আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২২ক, ২২খ এবং ২২গ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল সি�েবিশত

 উপ-ধারা (১) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান" শ�িট "পিরষদ" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১০(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ধারা ২৫ উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "ও সংি�� এলাকার সংসদ সদে�র" শ��িল "সরকার" শ�িটর পের উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯
সেনর ২৭ নং আইন) এর ২১(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ২৯ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৩৩ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল সংেযািজত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গ) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "িবষেয় সংি�� সংসদ সদে�র �পািরশ �হণপূব�ক" শ��িল "উ�য়ন পিরক�নার" শ��িলর পের উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও
সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "সরকােরর িনকট আেবদন" শ��িল "সরকার আেবদন" শ��িলর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন)
এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ক) ও (খ) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১৮(ক) ধারাবেল িবলু�।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৮(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১৮(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 "ডাকেযােগ ��রণ কিরয়া অথবা তাহার পিরবােরর �কান সদ�েক �দান কিরয়া বা তাহার বাস�ান বা " শ��িল "ডাকেযােগ ��রণ কিরয়া বা তাহার
বাস�ান বা" শ��িলর পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৬৮ক, ৬৮খ ও ৬৮গ উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২১ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল সংেযািজত।
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 উপা�টীকায় "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন)
আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান" শ��িল ও কমা "�চয়ারম�ান" শে�র পিরবেত� উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পুনঃ�চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
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