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সপ�ম অধ�ায়
পিরষেদর �চয়ারম�ান ও সদস�গণ স�িক�ত িবধান

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

[ অে�াবর ১৫, ২০০৯ ]

�চয়ারম�ান বা
সদস�গেণর
সামিয়ক
বরখাস�করণ
ও অপসারণ

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

(৪) এ বিণ�ত অপরােধ অপসারেণর জন� কায��ম আরম� করা হইয়ােছ অথবা

তাঁহার িব�েদ� �ফৗজদারী মামলায় অিভেযাগপ� আদালত কতৃ�ক গৃহীত

হইয়ােছ অথবা অপরাধ আদালত কতৃ�ক আমেল �নওয়া হইয়ােছ, �সইে�ে�

িনধ�ািরত কতৃ�পে�র মেত �চয়ারম�ান অথবা সদস� কতৃ�ক �মতা �েয়াগ

পিরষেদর �ােথ�র পিরপন�ী অথবা �শাসিনক দৃি�েকােণ সমীচীন না হইেল,

সরকার িলিখত আেদেশর মাধ�েম �চয়ারম�ান অথবা সদস�েক সামিয়কভােব

বরখাস� কিরেত পািরেব।

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

হইেল আেদশ �ািপ�র ৩ (িতন) িদেনর মেধ� সংিশ�� �চয়ারম�ান ধারা ৩৩ এর

িবধানমেত িনব�ািচত প�ােনল �চয়ারম�ােনর িনকট দািয়� হস�ান�র কিরেবন এবং

উক� প�ােনল �চয়ারম�ান সামিয়ক বরখাস�কৃত �চয়ারম�ােনর িব�েদ� আনীত

কায��ম �শষ না হওয়া পয�ন� অথবা �চয়ারম�ান অপসািরত হইেল তাঁহার স�েল

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

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

বরখােস�র আেদশ �দান করা হইেল উক� সদেস�র িব�েদ� আনীত কায��ম

�শষ না হওয়া পয�ন� অথবা উক� সদস� অপসািরত হইেল তাঁহার স�েল নতুন

সদস� িনব�ািচত না হওয়া পয�ন� পিরষেদর িসদ�ান��েম অপর একজন সদস�

উক� দািয়� পালন কিরেবন।
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(৪) �চয়ারম�ান বা সদস� তাঁহার �ীয় পদ হইেত অপসারণেযাগ� হইেবন, যিদ,

িতিন-

 (ক) যুিক�স�ত কারণ ব�িতেরেক পিরষেদর পর পর িতনিট সভায় অনুপিস�ত

থােকন;

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

�ন�ীিত বা অসদাচরণ বা �নিতক স�লনজিনত �কান অপরােধ �দাষী সাব�স�

হইয়া দ��াপ� হইয়া থােকন;

 (গ) তাঁহার 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�িত�র �কান �িত সাধন বা উহার আ�সােতর বা

অপ�েয়ােগর জন� দায়ী হন;

 (ঙ) এই আইেনর ধারা ২৬ (২) অনুযায়ী িনব�াচেনর অেযাগ� িছেলন বিলয়া

িনব�াচেনর পর যিদ �মািণত হয়;

 (চ) বািষ�ক ১২ (বার) িট মািসক সভার স�েল নূ�নতম ৯ (নয়) িট সভা

�হণেযাগ� কারণ ব�তীত অনু�ান কিরেত ব�থ� হন;

 (ছ) িনব�াচনী 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 অবস�ান কেরন।

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

অবেহলা, �ন�ীিত, �জন�ীিত ও ই�াকৃত কুশাসনও বুঝাইেব।

 (৫) সরকার বা সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত কতৃ�প�, সরকাির �গেজেট আেদশ

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

সদস�েক অপসারণ কিরেত পািরেব :
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তেব শত� থােক �য, অপসারেণর িসদ�ান� চূড়ান� কিরবার পূেব� িবিধ �মাতােবক

তদন� কিরেত হইেব ও অিভযুক�েক আ�প� সমথ�েনর সুেযাগ িদেত হইেব।

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

কতৃ�ক িনধ�ািরত কতৃ�প� কতৃ�ক অনুেমাদন লােভর পর িতিন তাৎ�িণকভােব

অপসািরত হইেবন।

 (৭) পিরষেদর �কান �চয়ারম�ান বা সদস�েক উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী তাঁহার পদ

হইেত অপসারণ করা হইেল িতিন সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত কতৃ�পে�র িনকট

উক� আেদেশর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আিপল কিরেত পািরেবন

এবং আিপল কতৃ�প� উক� আিপলিট িন�িত� না হওয়া পয�ন� অপসারণ

আেদশিট স�িগত রািখেত পািরেবন এবং আিপলকারীেক বক�ব� �দােনর সুেযাগ

দােনর পর উক� আেদশিট পিরবত�ন, বািতল বা বহাল রািখেত পািরেবন।

 (৮) আিপল কতৃ�প� কতৃ�ক উপ-ধারা (৭) এর অধীন �দত� আেদশ চূড়ান�

বিলয়া গণ� হইেব।

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

অনুযায়ী অপসািরত �কান ব�িক� �কান পেদ সংিশ�� পিরষেদর কায�কােলর

অবিশ� �ময়ােদর জন� িনব�ািচত হইবার �যাগ� হইেবন না।


